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APRESENTAÇÃO
Olá!
Estamos iniciando os estudos da disciplina Conteúdos
e Metodologias do Ensino da Linguagem e, para tanto,
convidamos você para entabular conosco uma “longa
conversa”, dividida em três cadernos distintos: neste, que
chamaremos Caderno de Linguagem 1a – A linguagem e
suas múltiplas manifestações; no próximo, que chamaremos
Caderno 1b – A construção participativa dos sentidos da
linguagem e, enfim, no terceiro deles, que chamaremos de
Caderno de Linguagem 1c – A linguagem oral e a linguagem
escrita. Essa divisão, na verdade, traz consigo três grandes
eixos de discussão: no Caderno 1a, focalizaremos a
linguagem em suas múltiplas manifestações; no Caderno
1b, focalizaremos a forma participativa como se dá a
construção dos sentidos e, no Caderno 1c, focalizaremos
a linguagem oral e a linguagem escrita, discutindo suas
aproximações e singularidades.
A nossa conversa, é importante que você saiba desde já,
não traz consigo listagens de conteúdos, “receitas”
metodológicas ou instruções práticas para o domínio do
português, como o nome da disciplina poderia, eventualmente,
suscitar. Dispomo-nos a manter, ao longo de nossa
interlocução, duas atitudes norteadoras: registro de questões
teóricas capazes de desencadear práticas pedagógicas
inovadoras e propostas metodológicas amplas, a partir das
quais você poderá situar a sua própria prática ou redirecionála à luz das teorias estudadas.
Passemos, pois, ao conteúdo do Caderno 1a – A linguagem
e suas múltiplas manifestações, dividido em dois capítulos
distintos. No primeiro deles, encaminhamos uma discussão
que pretende culminar com uma definição de linguagem
fundamentada na pedagogia sócio-histórica e, no segundo

capítulo (longo, mas fascinante!), discutimos quatro diferentes
formas de linguagens, unificadas na base pela teoria do signo:
a linguagem das artes, a linguagem da literatura, a linguagem
da mídia e a linguagem das ciências (de especialidades).
Então, pronta(o) para essa “conversa” tão múltipla?
Esperamos que sim, afinal nossa equipe se lançou à
construção desses cadernos com efetiva “paixão” pelos estudos
da linguagem, o que se evidencia em cada um dos diferentes
capítulos! Antes, porém, de darmos efetivo início à nossa
“conversa”, lembramos a você que os cadernos foram escritos
“a várias mãos” e, em determinadas passagens, o texto se
revela mais acadêmico ou mais dialógico, dependendo do
tema ou do olhar de cada uma de nós sobre ele. Caso você
tenha dificuldades, lembre-se de que tanto o seu tutor quanto
nós, Equipe de Linguagem da CEAD, estaremos
acompanhando permanentemente o seu processo de estudo!
De todo modo, ali, no diálogo ou na formalidade, está a
paixão! Lamentamos não “iluminar” o estudo com tantas
imagens quantas gostaríamos, ocorre que, em nossa vontade
de conversar com você sobre os tantos temas em questão,
ocupamos “territórios” que deveriam estar ilustrados...Isso
porque somos movidas à linguagem!

PROGRAMA DE CONTEÚDOS E METODOLOGIAS
DO ENSINO DA LINGUAGEM - Parte 1a

CAPÍTULO I
A LINGUAGEM HUMANA:
um olhar da escola sobre a linguagem como meio através do
qual o ser humano se constitui.
Seção 1 Como é a linguagem humana
Seção 2 A linguagem como instrumento de mediação

CAPÍTULO II
DIFERENTES LINGUAGENS NO UNIVERSO
CONTEMPORÂNEO:
a atenção da escola para os diferentes signos através dos quais
a interação social se estabelece.
Seção 1 Diferentes signos mediadores da interação social
contemporânea
Seção 2 A arte como linguagem
Seção 3 A literatura e suas múltiplas linguagens
Seção 4 A linguagem da mídia
Seção 5 A “ciência” e a sua linguagem

CAPÍTULO I

A LINGU
AGEM HUMANA:
LINGUA
UM OLHAR DA ESCOLA SOBRE A LINGUAGEM COMO
MEIO ATRAVÉS DO QUAL O SER HUMANO SE
CONSTITUI.

“[...] linguagem e educação, uma confluência de dois
dos aspectos mais essencialmente políticos da vida”
(PENNYCOOK, 1998, p. 24).

Objetivo Geral
Ao final deste primeiro capítulo,
você deverá reunir elementos para
definir a linguagem humana
em uma perspectiva sócio-histórica.
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COMO É A LINGUAGEM HUMANA
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Seção 1

Objetivo específico:
identificar as características da linguagem humana
que a distinguem da linguagem das outras espécies.


I

Os limites da minha língua são
os limites de meu mundo
(WITTGENSTEIN, 1889-1951).

Para iniciar nossos estudos na disciplina de Conteúdos e
Metodologias do Ensino da Linguagem I, queremos, antes de tudo,
conversar com você sobre o que é a linguagem e como ela se
caracteriza, afinal a nossa disciplina constrói-se exatamente sobre
a linguagem, não é mesmo? Então, para começar, que tal distinguirmos linguagem humana de linguagem animal?
Comecemos por resgatar as suas recordações da infância ou as
experiências vividas já na vida adulta com um animal de estimação.
Quantas vezes nos surpreendemos com as “respostas” de nossos cães e
gatos aos nossos apelos, comandos e carinhos? Quem nunca presenciou um cão que ouve atentamente o que seu dono diz e abana o rabo
em sinal de atenção e compreensão quando se trata de um agrado,
mas abaixa a cabeça e põe o rabo entre as pernas se o tom da conversa
é mais severo? A impressão que temos é de que, entre os cães e seus
donos, não existem problemas de comunicação
comunicação, não é mesmo? Esse é
apenas um exemplo por meio do qual podemos constatar a “comunicação” entre o homem e outras espécies de seres vivos.

Para fins deste
capítulo, vamos
usar o termo
“comunicação”
em seu sentido
mais comum:
“ato ou efeito de
transmitir
e
receber mensagens” (FERREIRA, 1999,
p.517)

Educação a Distância
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Em vários momentos, a indústria cinematográfica apostou em
enredos que previam animais nos papéis principais. Você já deve ter
visto algum filme, na televisão ou cinema, sobre a história de animais e seus amigos humanos. Você se recorda da Lassie? E do
Flipper e da orca Willy? Ao assistir a esses filmes, somos completamente convencidos da capacidade de comunicação desses animais.

Antropóides:
semelhante ao
homem quanto à
forma.

Vários estudos são realizados no intento de verificar a capacidade desses animais de desenvolver linguagem.O resultado, no
entanto, aponta para a imensa distância entre a linguagem desenvolvida pelo homem e os rudimentos comunicativos verificados
antropóides, por
nos animais. Mesmo em se tratando dos macacos antropóides
exemplo, que são a espécie que mais se aproxima do homem,
observamos a capacidade de fazer algumas associações e de reproduzir ações, todavia, de forma limitada.
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“D
“Dee olho
olho”” na linguagem dos animais...
Koehler (apud VYGOTSKY, 1987), em seus estudos acerca da natureza dos processos intelectuais dos macacos
antropóides, defende que, nos macacos, é possível verificar traços de comportamento intelectual semelhante ao do homem.
Segundo esse autor, é possível identificar nesses animais produção de sons que denotam desejos e afetos. Essas manifestações
afetivas vão desde expressões faciais, gestos amistosos até
vocalização, porém não ultrapassam estados subjetivos. Em uma
experiência, na qual pesquisadores deram a macacos barro colorido, os animais brincaram e usaram pincéis, contudo não
foi observada, em toda a experiência, a capacidade de representar o que quer que fosse, reforçando a tese da não-existência
de atividade intelectual nesses animais.
Alguns teóricos ponderam que não constituem comunicação as repetições, as imitações que os membros de algumas espécies animais dão em resposta à capacidade de externar
uma necessidade ou influenciar o comportamento dos outros
membros do grupo. Para esses estudiosos, então, o canto dos
pássaros não se configura como uma comunicação entre os
membros do grupo, mas uma mera capacidade de repetir e
imitar uns aos outros. O que dizer do clássico exemplo usado
para demonstrar a existência da linguagem animal a partir da
comunicação entre as abelhas? Em um livro sobre a vida das
abelhas, Karl Von Frisch (apud LOPES, 1998, p.35) descreve
como se dá a transmissão da informação de uma nova fonte
de alimentos. A abelha obreira, uma vez tendo encontrado
uma fonte de alimento, retorna à colméia para passar a informação às companheiras. Tal informação é transmitida através
de uma dança repleta de significados que indica, além da
direção, a distância que o alimento se encontra da colméia,
usando como referência o sol.

Educação a Distância
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A tese de que entre os animais não existe comunicação, mas,
sim, imitação das ações de determinados membros do grupo parece não ser suficiente para dar conta de manifestações observadas
nos animais. No caso específico das abelhas, concluímos que não
se trata de imitação ou repetição, mas transmissão e recepção de
uma informação importante, ou seja, comunicação, isso porque a
dança apresentada pela abelha constitui, na verdade, um sistema
de transmissão de dados. Você deve concordar conosco que esse
sistema não se compara à comunicação entre os homens.
A “comunicação” entre os animais, como vimos, ocorre em
forma de movimentos corporais, de cheiros exalados, de sons
emitidos e de mudança de cores que objetivam o fornecimento de
informações para o grupo. Os animais, então, possuem mecanismos
próprios, comuns a cada espécie em particular, de externar, de
exteriorizar necessidades, e que cumprem perfeitamente com a
função de transmitir informação, ainda que não o façam
intencionalmente, mas instintivamente. Tomemos, por conta disso,
um outro exemplo, o dos pássaros cujo canto é usado para atrair
fêmeas, para demarcar espaço, para indicar alimento.
Como dissemos anteriormente, não parece próprio estabelecer equivalência entre o tipo de comunicação existente entre os
homens e as manifestações de obediência de nossos cães (resultado de condicionamentos e de associações comportamentais), o
canto dos pássaros, a dança das abelhas etc., embora reconheçamos a função comunicativa de transmissão de informação presente na linguagem animal.
Para Vygotsky, a linguagem animal não ultrapassa o que ele
define como fase pré-verbal de desenvolvimento do pensamento
e pré-intelectual do desenvolvimento da linguagem. Para este autor, tais fases antecedem a fase de desenvolvimento da linguagem
humana. No bebê humano, o choro é uma descarga emocional,
com a intenção de comunicar algo, assim como os grunhidos dos
macacos, em uma disputa por território, também o são. A diferença, no entanto, estabelece-se a partir do momento em que o
pensamento humano torna-se verbal “mediado por significados
dados pela linguagem” (KOHL de OLIVEIRA, 1997, p. 47) e as
manifestações orais tornam-se “simbólicas e generalizantes”.

19
Nos homens, a comunicação é um processo especializado e
multifuncional, no qual os participantes do ato comunicativo e o
meio onde esse ato ocorre determinam a elaboração do significado. Logo, o que estamos dizendo é que a comunicação entre os
homens é um mecanismo que vai além da mera emissão de alguns
sinais e da mera transmissão de mensagens.
A linguagem, com os inúmeros recursos criativos e as várias
possibilidades de sentido que tão bem conhecemos e que serão explorados mais adiante neste caderno, não poderá ser encontrada em
nenhuma outra espécie que não a espécie humana. Você poderá até
achar, em um primeiro momento, que a linguagem das abelhas é
tão linguagem quanto a linguagem humana, dado que se trata de
um eficiente recurso de comunicação para aquela espécie, mas lembre-se de que o termo “linguagem”, a exemplo de tantas outras
palavras de uma língua, pode ser usado em vários contextos e com
variações de sentido, e que, portanto, apresenta uma série de possíveis significações. Essa consideração talvez auxilie a compreensão da
manifestação polissêmica do que seja linguagem. A primeira acepção
do termo linguagem, e a mais importante no âmbito deste capítulo,
pode ser observada na distinção entre linguagem humana e linguagem animal e se constrói com base na observação de algumas características específicas, que veremos a seguir.
Então, o que é a linguagem humana? Será que a linguagem
humana tem essa função estritamente comunicativa que tem a
linguagem dos animais? Em que ela se diferencia?
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”Poli” significa
“muitos” e “sêmica” remete a
“s i g n i f i c a d o” ,
assim
“polissêmico” é o que
apresenta “polissemia”, ou seja, a
possibilidade de
uma
mesma
palavra ou estrutura
assumir
diferentes
significados
dependendo do
contexto no qual
se insere.

AS CARA
CTERÍSTICAS DA LINGU
AGEM HUMANA
CARACTERÍSTICAS
LINGUA

Neste ponto de nosso estudo, podemos pressupor que você
esteja convencido de que existem diferenças entre a linguagem
humana e a linguagem animal, certo? Vamos explorar essas marcas distintivas? A complexidade da linguagem humana nasce,
Educação a Distância
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dentre outros fatores, da influência da cultura no processo de
desenvolvimento lingüístico, isso porque o uso da linguagem só
se justifica em razão da interação que os homens estabelecem
entre si, no convívio em sociedade.
Diante dessa complexidade, convidamos você a nos acompanhar na sistematização dessas características diferenciadoras.
Simbolização - É a primeira das características que define a linguagem humana, isso porque a linguagem é uma atividade simbólica, que nos permite representar nossos pensamentos, nossas idéias, nossos planos para o futuro, ou seja,
representamos, através da linguagem, a própria realidade em que
vivemos. Na medida em que representa a realidade, a linguagem
a estrutura, organizando-a em categorias. É o que Vygotsky chama de função organizadora. A criança que está aprendendo a
falar usa a linguagem para expressar seus desejos e representar o
meio ambiente no qual vive e no qual tudo observa, em uma
clara relação de interação.
Ä

Pr odutividade - Para entender essa característica da
linguagem podemos tomar como referência qualquer dicionário
de língua portuguesa, pois, embora seja um livro com centenas
de páginas e contendo milhares de palavras, não contempla todas as possibilidades lexicais da língua. Logo, a língua é formada
a partir de um número restrito e finito de palavras, todavia podemos, com tais palavras, produzir inúmeras sentenças. Tal produtividade nos permite elaborar de vários modos diferentes sentenças que contenham um significado determinado.
Ä

Produto cultural - A linguagem humana é um produto
cultural. Assim, cada povo se desenvolve lingüisticamente com
fortes influências da cultural local. Ao contrário da dança das
abelhas, que será a mesma aqui ou na China, a linguagem humana revela traços culturais que lhe são próprios. Há diferentes línguas históricas, como o português, o inglês, o espanhol etc., ainda
que os homens sejam teoricamente iguais entre si.
Ä
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Variabilidade/intencionalidade - Na linguagem humana, o sentido é variável de acordo com o contexto. Ao ato de
comunicar está sempre implícito um propósito específico. A
contextualização da situação é determinante no que diz respeito
ao significado de uma mensagem. A sentença “Está muito frio
hoje, não é mesmo?” pode ser entendida de várias formas. Você
pode estar na casa de amigos e sentir-se incomodada(o) com as
correntes de ar que circulam pela casa. Nesse caso, a sentença teria
a intenção de sugerir que as janelas e as portas fossem fechadas.
Também pode significar que você está realmente com frio e, então, está sugerindo que se ligue o aquecedor ou que se pegue um
cobertor. Mas, se você está muito gripada(o), esta sentença poderá significar que sua febre voltou. Como podemos ver, em cada
uma das situações, o significado subentendido expresso pela sentença era diferente, mas todos os significados são plausíveis desde
que contextualizados.
Ä

Ar
ticulação - Uma outra distinção consolida-se no fato
Articulação
de a linguagem humana ser articulada
articulada.. E o que isso significa?
Significa que a linguagem utilizada pelos homens pode ser decomposta em unidades mínimas de sentido. Se tomarmos a palavra “menina”, podemos afirmar, sem titubear, que o “a” final,
aqui, marca o gênero feminino; se acrescentarmos “s”, estaremos
indicando a existência de mais de uma menina, ou seja, estaremos
indicando o plural. Podemos, ainda, construir outras palavras com
o mesmo radical – “menin” – tais como “menininha”, “meninice”
etc. Essa possibilidade da articulação na linguagem humana, além
de se constituir em um diferencial em relação aos outros tipos de
linguagem, possibilita inúmeras construções novas.
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Ä

Neste contexto,
“articulada” se
refere à possibilidade
de
decompor, de
separar,de dividir
a palavra em
pedacinhos menores que a constituem, tais como
o “cas” , de casa,
ou mesmo, o
“c”, “a”,”s”, “a “.

Além dessas características que particularizam a linguagem
humana, precisamos considerar uma outra distinção conceitual
proposta pelo estudioso suíço Ferdinand de Saussure: a distinção
entre linguagem, língua e fala
fala.

Educação a Distância
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Linguagem, língua e fala...
Linguagem é a faculdade humana que
permite ao homem aprender uma língua histórica, como, por exemplo, o português, o inglês, o
italiano etc.
Ï

Língua é o sistema convencionalmente estruturado pelos homens que permite o desenvolvimento da faculdade da linguagem. É social e não individual.
Ï

Fala é a realização individual da língua como sistema, ou seja, é a forma como cada
usuário concretiza o sistema lingüístico que adquiriu a partir da faculdade da linguagem de que
naturalmente dispõe como espécie.
Ï

Como podemos ver, essas são marcas específicas e particulares, só verificadas na linguagem humana. Você deve estar se
perguntando algo como: “Tudo bem, mas como o homem lida
com essa capacidade fantástica de linguagem, ou seja, que uso
faz dessa linguagem articulada, criativa, variável, nascida em um
meio cultural?” Bom, isso é assunto para o capítulo 2, quando
“falaremos” sobre a forma como o homem usa a linguagem na
sociedade contemporânea, tendo presente o fato de que a linguagem é uma forma de simbolização, revelando-se fundamental como mediação na interação social.

23
ATIVIDADE
Considerando o conteúdo estudado nesta seção, desenvolva a
afirmação: “A linguagem é uma faculdade exclusiva do homem.”
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Comentário
Vimos, nesta primeira seção, que a linguagem é uma propriedade essencial aos homens e que,
embora seja possível verificar nos animais algum esboço de linguagem, ela não se aproxima do
complexo processo lingüístico que todo ser humano é capaz de desenvolver. Logo, é inegável a
distância que separa as especificidades pertencentes à comunicação humana daquelas pertencentes
à comunicação animal. Em sua resposta, você deve ter pontuado as características da linguagem
humana descritas anteriormente.

Educação a Distância
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A LINGU
AGEM COMO INSTR
UMENT
O DE
LINGUA
INSTRUMENT
UMENTO
MEDIAÇÃO
Seção 2

Objetivo específico:
identificar a linguagem como instrumento de mediação que organiza e operacionaliza o pensamento humano.



O nascimento da linguagem só pode ser compreendido
em relação com a necessidade, nascida do
trabalho, que os homens sentem
de dizer alguma coisa
(LEONTIEV, [s.d.], p. 92).

Vamos iniciar, refletindo sobre a citação que abre esta seção.
Queremos fazer com você uma viagem rumo à gênese da linguagem. Interessa-nos, particularmente, o seu surgimento como forma de interação entre as pessoas e meio através do qual o homem
se constitui. Para tanto, precisamos, antes, visitar conceitos fundamentais para o entendimento da linguagem na perspectiva sóciohistórica, como trabalho, instrumento etc.
Na citação, Leontiev relaciona diretamente o nascimento da
linguagem ao fato de que, na atividade de trabalho, os homens
sentem necessidade de dizer algo. Desde o princípio, a atividade
humana na natureza estimulou o desenvolvimento do que é uma
característica inata nos humanos: a necessidade de comunicar, de
dizer alguma coisa a alguém (FISCHER, 1987). Tal necessidade,
então, era satisfeita no processo de trabalho. Você, porém, deve
estar se perguntando: “Esse termo “trabalho” pode ser entendido
como o entendemos na modernidade, com horários de chegada e
de saída, obrigações, salários no fim mês?” Claro que não.
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Então, o que é trabalho?
Devemos entender “trabalho”, aqui, como atividade comum aos homens, realizada com o auxílio de instrumentos.
Isso compreende qualquer tipo de ação levada a efeito pelo
homem, desde a organização das caçadas até a preparação das
caças, seu armazenamento, a fabricação de utensílios para facilitar essa operação etc.

Logo, atrelados à atividade de trabalho estão os instrumentos, pois são eles meios de trabalho, são “uma coisa ou um conjunto de coisas que o homem interpõe entre ele e o objeto de
trabalho como condutor da sua ação” (MARX apud LEONTIEV,
[s.d.],p. 88). É, pois, através do instrumento que o homem realiza
uma atividade de trabalho.
Sob a ótica da dialética marxista (na qual se insere o
sociointeracionismo vygotskyano), na fabricação desse meio de trabalho, o homem dá início ao processo de consciência: consciência
da necessidade de um meio para alcançar um determinado fim;
consciência das propriedades necessárias a esse meio de ação e,
sobretudo, consciência de que ele é um objeto social. O processo
de consciência, inicialmente utilitarista, aprimora-se na medida,
em que o homem observa a natureza, a realidade que o circunda
e estabelece novas funções para um mesmo instrumento e transforma-o em meio de trabalho coletivo.
Ao contrário do que fazem os animais, o homem, não só
fabrica e conserva seus instrumentos de ação, necessários às suas
operações de trabalho, mas, também, socializa esses instrumentos.
Para os animais, um graveto, que serve como instrumento para
alcançar um fruto, perde completamente a sua função após a satisfação de sua necessidade.
É na atividade de trabalho, portanto, que se desenvolve o conhecimento da realidade pelo homem. A forma através da qual
essa apreensão se dá é o pensamento, entendido como o reflexo
Educação a Distância
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consciente da realidade. Esse processo de reflexo da realidade inclui
a apreensão de objetos acessíveis e inacessíveis à nossa percepção
imediata. Isso quer dizer que o homem não percebe somente as
coisas, os objetos e as ações que estão ao seu alcance - o período de
floração das árvores, seguido pelo aparecimento das frutas, por exemplo – mas apreende, como decorrência de processos acessíveis à sua
percepção sensorial, conhecimentos como distinguir as estações do
ano nas quais ele terá determinado tipo de fruta.
Pense, por exemplo, na “gravidade” existente na Terra. Ninguém a vê, certo? Mas o homem, a partir de sua observação sobre a
natureza e a partir de sua atuação nessa mesma natureza, tomou consciência da existência da gravidade e de suas propriedades e características, mas não é só isso, descobriu, também, os benefícios e os prejuízos que a permanência ou a ausência da gravidade na Terra provocaria.
Logo, o movimento do homem na natureza, observando-a e transformando-a, no sentido de atender à satisfação de suas necessidades,
seria a principal fonte de desenvolvimento cognitivo.
Ora, é precisamente a transformação da natureza pelo homem, e não
apenas a natureza enquanto tal, o fundamento mais essencial e o mais
direto do pensamento, e a inteligência do homem aumentou na medida em que ele aprendeu a transformar a natureza (ENGELS apud
LEONTIEV, [s.d.], p. 90).

Vimos “falando”, a partir do sociointeracionismo fundamentado na dialética marxista, que, na atividade de trabalho, o homem
desenvolve o seu conhecimento sobre a realidade que o cerca. Esse
processo de conhecimento do homem é mediado pela capacidade
humana de refletir conscientemente acerca da realidade, ou seja,
pela capacidade de pensar. O meio que interliga esse processo à
atividade de trabalho, porém, é a linguagem. A inter-relação entre
pensamento e trabalho se constitui na e pela linguagem.
A linguagem humana é um sistema simbólico que permite o
desenvolvimento dos homens como seres sociais e culturais que se
comunicam e expressam idéias, opiniões, emoções, intenções etc...
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Para Vygotsky, as duas funções principais da linguagem se
encerram no intercâmbio social e no pensamento generalizante.

Intercâmbio social e pensamento generalizante
Intercâmbio social - A primeira função da linguagem se
desenvolve a partir da necessidade do homem de se comunicar
com os seus semelhantes.
Pensamento generalizante - A segunda função, o pensamento generalizante, permite a ordenação da realidade, ou seja,
é a necessidade que o homem tem de transformar em idéia
tudo aquilo que é apreendido do mundo e, assim, atribuir uma
determinada ordem àquilo que vê.
É, portanto, através desse sistema simbólico que nós elaboramos conceitos e organizamos a realidade. Tais ações são fomentadas
no processo de interação entre o homem e o meio sociocultural no
qual ele vive, subjacente ao processo de trabalho. Historicamente,
o processo de desenvolvimento decorrente da ação de trabalho não
só promoveu, mas, também, encorajou novos meios de expressão.
Novos sistemas de comunicação e expressão surgiram, atendendo à
necessidade humana de os homens terem muito o que dizer uns aos
outros. Segundo MARX (apud LEONTIEV, [s.d.],p.93),
os homens [...] começaram efetivamente por se apropriar [...] de certas coisas do mundo exterior como meios de satisfazer às suas próprias
necessidades; mais tarde, começaram a designar pela linguagem o que
elas são para eles na experiência prática, a saber, meios de satisfazer as
suas necessidades.

Nessa perspectiva, a linguagem, assim como a consciência
humana, é oriunda do processo de trabalho. Essa atividade, a ação
de trabalho, promove, não só uma relação de produção, mas,
também, uma relação de comunicação entre os homens.
Educação a Distância
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Nesse sentido, cabe acrescentar que, além do fator de mediação, de interação entre os homens, presente na linguagem,
está também contido nela o fator de constituição do homem.
Por intermédio da linguagem, o homem dá forma a ele mesmo,
ao outro e ao mundo que o circunda (HUMBOLDT, apud
FRANCHI, 1977, p.20). O fato de sermos seres capazes de
abstrair, pensar e raciocinar, de vivermos em um meio social,
em contínua interação com os outros membros de nosso grupo,
parece ser elemento determinante em todo o processo de desenvolvimento da linguagem.
A linguagem é, pois, considerada uma instituição social,
veículo de ideologias, instrumento de mediação entre os homens
e a natureza, os homens e a cultura e os homens e os outros
homens. É por meio da/na linguagem que os conceitos são elaborados e a representação do real é organizada. Logo, a linguagem constitui-se no elo mediador entre a atividade cognitiva do
sujeito e o objeto de conhecimento encontrado no mundo. É
por meio do potencial simbólico da linguagem que o homem
representa a sua visão de mundo, a sua visão da realidade.
Por essa razão, a linguagem deveria inspirar e merecer, por
parte da escola e dos professores de todas as disciplinas, maior
atenção no seu desenvolvimento e maior cuidado com o uso
que se faz dela.
Identificar a linguagem como instrumento de mediação implica compreender a capacidade de simbolização humana, ou
seja, através do uso de signos, os homens, segundo Kohl de Oliveira (1993, p.35), são “capazes de operar mentalmente sobre o
mundo, isto é, fazer relações, planejar, comparar, lembrar etc”.
Entender a linguagem como instrumento de mediação supõe
compreender a capacidade de representação humana, que se dá,
especialmente, através do uso do signo. Prossegue a autora: “Essa
capacidade de lidar com representações que substituem o próprio real é que possibilita ao homem libertar-se do espaço e do
tempo presentes, fazer relações mentais na ausência das próprias
coisas, imaginar, fazer planos e ter intenções”.
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E a escola?
Reflita a respeito da citação usada na abertura deste capítulo, cuja consideração eleva a linguagem e a educação como
dois dos aspectos mais importantes e essencialmente políticos
da vida.
É importante que você, professor, ou futuro professor de
Séries Iniciais ou Educação Infantil, esteja ciente de seu papel
de contribuinte direto (quando não iniciador) para a apropriação da cidadania. Cabe a você, como educador, despertar em
seus alunos a consciência de seus deveres e, principalmente, de
seus direitos como cidadão dotado de habilidades e de competências que é. Você, professor, deverá, portanto, estar atento
não somente ao cumprimento do conteúdo programático de
sua disciplina, mas deverá considerar seriamente o que “dissemos” até agora neste capítulo, e que terá prosseguimento nos
capítulos vindouros, a respeito do fenômeno da linguagem.
Lembre-se do caráter mediador da linguagem na constituição e no desenvolvimento cognitivo de suas crianças. É a
partir de nossa capacidade de desenvolver a linguagem, de
representar imagens e estados mentais, de imaginar eventos,
de planejar ações, de atribuir significados a símbolos, que a
língua se configura como meio que nos possibilita expressar
nossas emoções, nossos sentimentos e nossas idéias. É mediante a linguagem, como conjunto de significados, sistema de
símbolos, que a interação entre os homens acontece. E, como
bem sabemos, a interação é um “ambiente” profícuo para
promover o desenvolvimento da cognição humana, e é através da linguagem que podemos representar e regular o pensamento e apropriar a cultura.
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Vimos, até aqui, que a linguagem é um processo inerente à
atividade humana, é uma característica específica no ser humano
e é universal, pois, onde houver um grupo de pessoas interagindo,
haverá a possibilidade de desenvolver a linguagem.
* //\\/\/\/\/\/\/\/\/\\ *

ATIVIDADE
Explique o que você entende por “linguagem como instrumento
de mediação”. Descreva uma situação do seu dia-a-dia em que a
linguagem se revele como tal.

Comentário
Você deve ter pontuado, na sua resposta, que a linguagem é o meio pelo qual o homem
organiza o pensamento, uma vez que, por meio desse sistema simbólico, o homem elabora conceitos
e organiza a realidade. Você deve ter pontuado, ainda, que a linguagem é o instrumento de interação
social; por meio dela o homem estabelece relações.
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RESUMO
Com o estudo deste capítulo, você pôde definir o que é a
linguagem humana. A perspectiva adotada para apresentar essa concepção de linguagem seguiu a orientação teórica que norteia todo
seu Curso de Pedagogia a Distância, que é a abordagem sóciohistórica. O capítulo constituiu-se de duas seções: Como é a linguagem humana e A linguagem como instrumento de mediação.
Na primeira seção, você pôde definir a linguagem humana e
a linguagem animal, identificando as marcas que as diferenciam,
as quais fazem da linguagem humana um meio de interação entre
os homens. Na segunda seção, você pôde identificar a linguagem
como instrumento de mediação, o elemento que organiza e
operacionaliza o pensamento humano.

PARA SABER MAIS...
Sugerimos que você assista ao filme “A guerra do fogo”,
que aborda a experiência humana na transformação da natureza, através de três personagens pré-históricos que enfrentam
adversidades na busca do fogo. As relações entre linguagem e
necessidades humanas estão presentes nesta obra.
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CAPÍTULO II

DIFERENTES LINGU
AGENS NO
LINGUA
UNIVERSO CONTEMPORÂNEO:
A ATENÇÃO DA ESCOLA PARA OS DIFERENTES SIGNOS ATRAVÉS
DOS QUAIS A INTERAÇÃO SOCIAL SE ESTABELECE.

“No mundo marcado pela aceleração tecnológica e pelas
crescentes influências do rádio, da televisão, da imprensa
escrita e das redes de computadores, as formas de aprender
e sentir se modificaram ” (CHIAPPINI, 2000, p. 20).

Objetivo Geral
Ao final deste capítulo,
você deverá descrever o signo como elemento
comum a diferentes formas de expressão da
linguagem e deverá identificar tais formas de
expressão relacionando-as entre si.
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DIFERENTES SIGNOS MEDIADORES DA INTERAÇÃO
SOCIAL CONTEMPORÂNEA
Seção 1

Objetivo específico:
definir signo e explicá-lo como instrumento de mediação simbólica.


A consciência adquire forma e existência
nos signos criados por um grupo organizado
no curso de suas relações sociais
(BAKHTIN, 1988, p. 35).

No capítulo anterior, discutimos com você nossa concepção sobre o que é a “linguagem humana”. Neste capítulo, vamos
refletir sobre as diferentes formas através das quais a linguagem humana se manifesta, partindo, nesta seção, daquilo que há em comum entre essas diferentes formas de linguagem, ou seja, o signo. E
o que é isso? Calma, vamos começar nossa discussão sobre este assunto “pensando” no comportamento de nossas crianças...
Você já observou como as crianças, de um modo geral, “lêem”
o mundo a seu redor com uma curiosidade admirável? Em seu
processo de desenvolvimento, as crianças passam todo o tempo
“lendo” a realidade na qual estão inseridas, e, quando “falamos”
lendo
uindo significados a partir do unilendo, queremos “dizer” constr
construindo
verso que as cerca, e isso nos interessa sobretudo no que se refere
ao desenvolvimento da linguagem.
É muito comum, por exemplo, as crianças olharem para
palavras escritas em livrinhos infantis, nos rótulos de produtos,
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nas placas das lojas, nas caixas de seus brinquedos e perguntarem
o que está escrito ali – nesse caso, constroem significados a partir
da leitura mediadora dos adultos.
Em outros momentos, as crianças “lêem” o significado de
imagens que retratam a realidade, tais como fotografias dos colegas de classe afixadas no local onde deve ficar a mochila de cada
um na sala de aula, ou, ainda, estampada em um encarte de
jornal, a imagem do brinquedo que tanto querem ganhar no
próximo aniversário.
Ah, as crianças “lêem” também outras formas de linguagem
como músicas associadas a momentos do seu dia-a-dia, tais como a
música tema do Sítio do Pica-pau Amarelo significando que o programa vai começar; assim como “lêem” sinais presentes em seu cotidiano, tais como a campainha que, na escola, anuncia o recreio.
Sabemos que é graças à linguagem que os homens se comunicam, estabelecem relações, dialogam, interagem, em um
dado tempo e em um dado espaço. E a criança, mesmo sem ter
completado seu desenvolvimento lingüístico e mesmo sem saber ler e escrever, está inserida em um momento histórico específico, construindo significados através da apropriação da linguagem na interação social.
A criança constrói os significados através da mediação social, que pode implicar a interação com um adulto mais significativo, seus pais e professores, por exemplo, ou adultos representados pelo grupo social em que a criança se insere. Quantas vezes
seus alunos já consultaram você sobre o significado de uma palavra, de uma imagem, de um gesto? E quantas vezes eles já construíram o significado de palavras, imagens e gestos somente
interagindo com o meio? Exatamente, para entendermos melhor
esse processo, precisamos entender um conceito muito importante nos estudos da linguagem: o conceito de signo, afinal o
que une as diferentes linguagens presentes em nosso dia-a-dia e
no dia-a-dia da criança é a presença do signo em todas elas e o
papel que o signo ocupa nas relações humanas.
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E O QUE É SIGNO?
O conceito de signo lingüístico vem de Ferdinand de Saussure,
um pensador suíço muito importante nos estudos da linguagem
do século XX. Para Saussure (lemos “Sossir”), signo é a união de
um significante com um significado. Mas o que isso quer dizer?
Tentemos traduzir o pensamento de Saussure para o nosso Curso.
Comecemos pelo exemplo da composição da água: a água é o
resultado da união de oxigênio e hidrogênio (H2O, lembra?), ou
seja, só é água se houver esses dois elementos. Com relação ao
signo, acontece o mesmo processo: um signo só existe se houver a
união de um significante e um significado.
“Significado” você sabe o que é, não é mesmo? Mas e o
significante? O significante pode ser formado por sons, por letras,
por gestos, por imagens, enfim, por diferentes elementos, até mesmo pela fumaça, o que discutiremos mais adiante. Queremos “dizer”, com isso, que não importa a natureza do significante, o que
importa é que, para que haja signo
signo, é preciso que um significante
significado.
se una a um significado
Nas palavras, por exemplo, a união dos sons (ou letras) com
os significados forma o que chamamos de “signos lingüísticos”.
casa. O conjunto de sons ou letras (significante)
Tomemos a palavra casa
que forma essa palavra traduz um significado, algo como “lugar
para morar”. Já na Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, é a
união de gestos (significantes) com significados que forma o “signo lingüístico”, afinal a LIBRAS usa palavras, só que o significante
das palavras não é som, mas gesto.
Você deve estar se perguntando: se há “signos lingüísticos”,
deve haver signos “não-lingüísticos”... É verdade. Vamos “falar”
um pouquinho sobre isso?
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Signos lingüísticos e signos não-lingüísticos
Para entendermos esta diferença, precisamos saber o que é linguagem verbal e o que é linguagem não-verbal. A linguagem verbal
é aquela que usa a palavra, e a linguagem não-verbal é aquela que
não usa a palavra. Em um livrinho infantil, por exemplo, o texto é a
linguagem verbal, e as gravuras são a linguagem não-verbal. Em um
outdoor, a figura ou fotografia é a linguagem não-verbal e as frases
que normalmente acompanham a figura são a linguagem verbal.
Entendeu? As cores de um semáforo constituem linguagem nãoverbal, assim como as buzinas dos carros, enquanto a fala de um
locutor na rádio ou de alguém em qualquer circunstância constitui
linguagem verbal. Esse é um universo muito amplo e variado.
Bom, a linguagem verbal faz uso da palavra, e a palavra, para
fins deste caderno, é um signo lingüístico. O semáforo, a figura do
outdoor, o som da buzina e as gravuras do livrinho infantil não
fazem uso da palavra, portanto são signos não-lingüísticos. Precisamos observar que esses signos têm em comum o fato de que os
significados se constroem tendo por base categorizações lingüísticas, ou seja, a “leitura” da imagem do mar retratada em um quadro ativa a representação lingüística presente na palavra “mar”. O
que queremos “dizer” a você é que a consciência e o conhecimento se constroem na constante interação entre o indivíduo e o meio.
Nesse processo, a linguagem é fundamental e, nela, signos
lingüísticos e signos não-lingüísticos dialogam constantemente.
Um outro elemento é fundamental nessa distinção.

Você deve se
lembrar de que
já “falamos” sobre
isso quando sistematizamos as
diferenças entre a
linguagem humana e a linguagem animal, no
capítulo 1.

As palavras e os gestos da LIBRAS são signos lingüísticos
ticulados e, aqui, “ar
por
que são ar
ticulado
articulados
porque
articulado
ticulado”” significa dizer que
são decomponíveis, ou seja, podem ser divididos em “pedaços”
menores e recombinados. O “cas”, de casa
casa, por exemplo, pode
ser usado para formar outras palavras, como “casarão”, “casinha”, “casebre” etc, assim como o “a” e os demais sons (ou
letras) da palavra “casa” podem ser usados para outras combinações, formando outras palavras.
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Os signos não-lingüísticos não têm obrigatoriamente essa característica, podendo ser decomponíveis (um ícone, em um
hipertexto, pode estar constituído de pequenas imagens, cada qual
remetendo a um link diferente) ou não ser decomponíveis (a luz
vermelha que se acende quando o freio de um carro é acionado).
Entendeu a diferença? Você viu que, nessa discussão, voltamos a
lidar com diferentes tipos de significante: sons, gestos, cores, imagens, não é verdade?
Antes de prosseguirmos nesta discussão, detalhando os diferentes tipos de significantes que formam os diferentes signos, vamos voltar ao que “dissemos” sobre a palavra casa: trata-se de um
signo lingüístico que está no lugar da edificação real de tijolos, de
madeira etc, está veiculando o significado dessa edificação, ou
seja, está representando o lugar para morar.
Aqui, iniciamos uma importante discussão: o papel do signo
na linguagem humana, afinal entender o conceito de signo vai
além da compreensão de que ele se forma a partir da união de um
significante com um significado e que pode ser lingüístico ou nãolingüístico. Precisamos entender que o signo exerce um importante papel na construção da linguagem: um papel de representação
e de mediação social. Vamos discutir isso melhor?
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Vimos que a palavra casa está no lugar da edificação de tijolos, de madeira etc. que serve para morar, assim como a imagem
do brinquedo que a criança vê no jornal está no lugar do brinquedo que ela quer no próximo aniversário, certo? Tanto a palavra
casa como a imagem do brinquedo formam-se a partir da união
de um significante (as letras ou sons no caso da palavra; e a imagem, no caso do brinquedo) com um significado, concorda? Então, tanto a palavra como a imagem são signos, não é verdade?
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Esses dois signos, assim como todos os demais signos, estão
no lugar de algo, ou seja, o signo representa alguma coisa. Mas
qual é a importância do signo para a atividade humana? Que
importância ele tem em nossas vidas? Vygotsky afirma que toda a
atividade psicológica humana é mediada pelo signo. Os signos são
instrumentos psicológicos que fornecem um suporte concreto para
a ação do homem sobre o mundo. Vejamos isso com um exemplo.
Quando você vai falar, por exemplo, do mar
mar, para seus alunos, você pode falar sobre ele, sobre sua grandeza, sobre suas
características, sua importância ou sobre a vida que ele contém,
mesmo sem ter o mar ali à sua frente, não é? A palavra “mar” é
um signo lingüístico. Se os seus alunos conhecem ou já viram o
mar, mesmo que seja através de uma imagem, vão poder acompanhar você nessa “viagem” pelo mundo do mar, porque mar é
um signo, ou seja, tem significante (som/letra) e tem significado
(eles sabem o que é “mar”).
O suporte concreto para a sua atividade de ensino, neste
caso, é fornecido pelo conceito de mar que cada uma das suas
crianças possui. Quando você fala, ensina sobre as coisas do mar,
cada criança incorpora ao seu conceito de mar os novos conceitos
e informações que você está lhe passando. Mas, se os seus alunos
nunca ouviram falar do mar, nunca nem viram qualquer desenho
ou imagem que representasse o mar, nem sabem que no mar há
água, você não poderá lhes ensinar sobre a vida no mar sem antes
construir com eles a representação do que seja “mar”, porque,
nesse caso, mar será apenas um significante, desprovido de significado, ou seja, não será um signo.
É preciso, então, construir um significado para esse significante.
Tal significado será com certeza construído dentro de cada criança
como resultado de suas observações e experiências em contato com
o mar, mesmo que essa experiência seja obtida através de uma única
foto. Disso você já pode depreender que, quanto mais extensa e
significativa for a experiência concreta do mar, mais clara será a
representação da palavra “mar” para cada criança.
Agora considere que você vai falar sobre o mar a uma determinada comunidade para a qual o mar representa um mistério, um ser
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que engole a todos que dele chegam perto. Será muito difícil convencer os membros daquela comunidade de que o mar é poético,
de que há uma melodia no barulho das ondas ou que é muito bom
tomar banho de mar. A representação que eles têm do mar, baseada
em experiências concretas ou transmitidas historicamente, é muito
diferente da sua. Veja: a mesma realidade pode ser refletida de
modos diferentes por diferentes pessoas, por isso lembre-se sempre
de que o signo medeia um significado que é aprendido socialmente.
É o signo, ainda, que permite ao homem libertar-se do tempo e do espaço presentes e fazer relações mentais mesmo quando
os objetos não estão ali à sua frente. É o signo que possibilita ao
homem fazer planos, imaginar algo ou criar intenções. Não foi
isso que descrevemos anteriormente?
Para Vygotsky, toda a atividade humana é mediada pelo signo,
e o signo medeia um significado aprendido socialmente. Podemos
facilmente perceber isso quando comparamos a atividade mental
humana com a dos outros animais. Eles dirigem suas ações pelo
imediatismo, enquanto o homem é capaz de romper com essa dimensão imediata do comportamento, dirigindo e controlando suas
ações. Um cachorro, ao deparar-se com um suculento bife de carne,
não poderá deter sua própria voracidade em devorá-lo pelo fato de
que se trata do almoço de seu dono. O ser humano, ao contrário, é
capaz de dividir um mesmo bife em dois ou três pedaços para que
possa servir como jantar a toda sua família. Só o homem é capaz de
tomar decisões baseadas em intenções e de dirigir sua ação através
do universo simbólico do qual o signo faz parte.
O conceito de mediação é central na teoria de Vygotsky.
As relações do homem com o mundo, consigo mesmo e com
os outros, são mediadas por signos. A consciência do homem
é povoada de signos, mas os signos não estão ali simplesmente
depositados. A consciência se constrói através dos signos, que
são sociais, portanto nossa consciência é social, conforme nos
“diz” Bakhtin (1988). Quando realizamos uma ação sobre o
mundo, ela é mediada pelas representações mentais que temos da realidade exterior.
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Para Vygotsky, os signos agem como instrumentos da atividade psicológica, pois dirigem e controlam as ações psicológicas estando orientados para o próprio sujeito. Pense em qualquer coisa,
procure se lembrar de algo ou memorizar algo, e você verá que são
os signos, principalmente os lingüísticos, que possibilitam essa
ação mental. A partir dessas considerações, podemos concluir a
importância fundamental do signo na atividade humana.

DIFERENTES TIPOS DE SIGNO
Sabendo, então, que a construção de significados se dá no
meio histórico-social, voltemos ao universo das crianças! Imagine-se
mostrando a uma criança a fotografia de sua mãe e dizendo-lhe
uma pseudopalavra como “quiso”, por exemplo. Qual dos dois signos – a imagem da mãe ou a palavra “quiso” a criança estaria apta a
compreender? Certamente a fotografia da mãe, não é mesmo?
O que queremos “dizer” com isso é que existem signos que
são convencionais e signos que não são convencionais, ou seja,
signos nos quais a relação entre o significado e o significante é
combinada entre os falantes da língua e signos em que essa relação
é de alguma forma “natural”.
Qualquer criança olha para a fotografia de sua mãe e “lê” o
significado ali veiculado, o que não acontece com a pseudopalavra
“quiso”, a menos que a criança atribua um significado a esse conjunto
de sons. Com as palavras, não se dá o mesmo processo, elas são
convenções na língua, ou seja, os homens combinam que a união de
tais sons/letras traduzirá tal significado. E esse significado, como vimos no tópico anterior, é construído social e historicamente.
Voltemos à palavra “casa”. A escolha da palavra “casa” para
representar o lugar em que as pessoas moram não é uma escolha
+ a é uma união combinada
motivada, isto é, a união de c+ a+ ss+
entre os falantes do português, não tem nenhuma relação necessária com o formato, a função ou a configuração real daquele con-
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teúdo que representa, é, enfim, uma experiência dos falantes de
uma língua, historicamente acumulada. Poderíamos chamar “casa”
de “asac
asac”” , desde que todos historicamente convencionassem essa
forma como representando o lugar para morar.
Essa experiência historicamente acumulada se estende a todas
as línguas humanas e reflete a sociedade de uma época. Hoje, por
exemplo, muitas pessoas representam o lugar para morar usando
signos como loft (uma casa sem nenhuma divisória entre os cômodos), flat (um hotel/casa) etc. (revelando, inclusive, a influência do
inglês na cultura atual). Antigamente, eram comuns expressões como
“solar” (casa que passava aos descendentes por herança e que levava
o nome das famílias) e “sobrado” (casa com dois pavimentos). Assim, a escolha dos signos e os significados alteram-se sócio-historicamente, refletindo valores e conceitos próprios de cada época.

Uma sugestão
para você: leia o
livro “Marcelo,
m a r m e l o ,
martelo”,
de
Ruth
Rocha.
Trata-se de uma
obra de literatura
infantil na qual o
personagem
principal explora
as razões pelas
quais os significados
têm
determinados
significantes.

Em se tratando das imagens, fotografias, figuras, no
entanto, não há convenção. São signos icônicos, isto é, signos
ícones.
que, de alguma forma, “copiam” o real. São os chamados ícones
Entre eles, estão os quadros e os desenhos, os quais têm como
característica comunicar de forma imediata, porque são
imediatamente percebidos. Nós usamos muitos ícones com as
crianças não alfabetizadas. Quando colocamos a foto das crianças
para indicar o lugar em que devem deixar suas mochilas em
sala de aula, por exemplo, estamos lançando mão desse tipo de
signo, ou mesmo quando propomos a elas atividades de leitura
de imagens, tais como as historinhas que se formam a partir de
seqüências de imagens, sem o uso da palavra. Os ícones estão
muito presentes na Educação Infantil porque a construção do
seu significado é bastante facilitada.
As imagens, no entanto, nem sempre são icônicas, ou seja,
nem sempre “copiam” o real, às vezes “copiam” parte do real, mas
traduzem significados combinados entre os homens. São os “símbolos”, um tipo de signo em que há uma relação em parte icônica
e em parte convencional. Vamos entender melhor isso?
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Tomemos a foice e o martelo, símbolo do comunismo. Trata-se de um signo em parte icônico porque “copia” instrumentos
de trabalho operário (e revela, na escolha desses instrumentos,
uma dimensão ideológica), mas é também convencional porque
nasceu de uma combinação entre os homens de que a foice e o
martelo juntos teriam este significado: comunismo. Com a cruz
simbolizando o Cristianismo dá-se o mesmo. Com base nisso,
pense nos inúmeros símbolos que podemos criar com nossas crianças na Educação Infantil. Podemos criar símbolos para dar
conta das diversas etapas de nossa aula: um livro pode simbolizar
o horário de leitura de histórias pela professora, enquanto a imagem de uma fruta pode simbolizar a hora do lanche. Se as crianças não lêem palavras, elas seguramente lêem imagens, que nesse
caso foram combinadas no grupo.

Há, ainda, outro tipo de signo de que precisamos tratar:
os sinais. Eles não têm nenhuma relação necessária com o real,
como os ícones ou como parte dos símbolos o têm. Os sinais
são combinados entre os homens. Quem foi que estabeleceu
que uma campainha sinaliza a hora do lanche? E que uma
buzina indica que alguém está chamando você em frente à sua
casa? Existem muitos sinais em nosso dia-a-dia que são apreendidos no convívio social e que espelham a complexidade da
organização social
social. O som da campainha sinalizando a hora do
recreio, por exemplo, está carregado de diversos significados,
tais como a divisão racional do período de aula e a obediência
tácita a essa divisão, além de significar o início de um espaço
lúdico em que a criança pode extravasar suas fantasias, sem
estar submetida ao controle e à disciplina do estudo formal. O
sinal marca, na verdade, dois momentos opostos de um mesmo
tempo, que é o período escolar: um momento de recreação e
um momento de controle, e isso é compreendido pela criança
sem nenhuma explicitação formal, ou seja, ninguém precisa
ler as regras do recreio para as crianças, tais regras são
internalizadas na convivência escolar.
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Vamos finalizar este tópico mencionando signos como a fumaça ou as nuvens. Ninguém precisa nos dizer que onde há
fumaça, há fogo, porque a história humana nos ensinou isso. A
experiência acumulada pelos homens ao longo dos tempos nos
permite “ler” a fumaça como indicando fogo, assim como, para
nós, as nuvens carregadas no céu indicam chuva. São os chamados signos naturais ou índices, ou seja, aqueles signos que indicam fenômenos mediados por códigos culturais, fruto da experiência humana ao longo da história. A relação entre o significante
e o significado nesses signos não é estabelecida historicamente.
Todos nós, olhando para as nuvens escuras do céu, sabemos que
elas indicam chuva. Ninguém combinou isso, a experiência humana nos ensinou essa leitura.
Às vezes, no entanto, os homens podem transformar esses
índices em elementos historicamente convencionados, como no
uso da fumaça pelos indígenas. Os círculos de fumaça no ar significam muito mais do que fogo e só são signos para quem conhece
a convenção, ou seja, para quem sabe que significados aqueles
significantes estão veiculando. Algumas culturas podem, ainda,
“ler” as nuvens escuras do céu como a ira dos deuses.
Mas o que isso tudo tem a ver com a escola? Vamos entender
essas relações no tópico que segue...
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A ESCOLA E OS SIGNOS
Vimos até aqui o que é signo e a importância do signo na
interação humana, na construção de significados sociais e históricos. Muito bem, mas o que isso tem a ver com a escola?
Se você voltar ao objetivo do capítulo, “verá” que ele focaliza as
diferentes formas de expressão da linguagem. Nosso objetivo, ao “dizer” o que é signo e ao pontuar o papel do signo na vida do homem
em sociedade, é chamar sua atenção para a forma diversificada como
se dá o uso dos signos no momento histórico e cultural em que vivemos nós e os nossos alunos. Como as nossas crianças constroem significados? Como elas lêem o mundo que as cerca?
Educação a Distância
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Se nós nos construímos a partir da apropriação da linguagem, e a linguagem se constitui de signos, como vamos lidar com
isso na escola? Qual é a utilidade das noções até aqui registradas
para as nossas aulas nas Séries Iniciais e na Educação Infantil? Por
que precisamos saber isso tudo para lidar com as nossas crianças?
A nossa resposta é...
Precisamos conhecer as diferentes configurações dos signos e entender o seu papel para organizarmos as nossas aulas de
Educação Infantil e Séries Iniciais. Vamos explicar melhor: cada
sociedade, em uma dada época, revela seus valores, sua cultura, sua ideologia, sua própria história através da linguagem, em
“textos” orais, escritos, desenhados, ilustrados; em “textos” simbólicos, em sinais, em cores, em sons diversificados. E quando
“falamos” “texto”, estamos entendendo todas as formas de uso
dos signos, ou seja, todas as formas de uso da linguagem.
Quando nós éramos crianças, a sociedade histórica da qual
fazíamos parte tinha características diferentes da sociedade atual,
isto é, a nossa infância foi diferente da infância de nossos alunos, e
isso é uma característica da sociedade humana: modificar-se, ganhar novos contornos, assumir novos valores etc. Assim, as crianças
que hoje estão em classe conosco vivem em uma sociedade marcada
sobretudo pela evolução tecnológica, pela globalização, por um conjunto de valores em que a criança, a mulher, o homem, a família, a
escola, a religiosidade, as relações humanas etc. ganham novos contornos. O símbolo @, por exemplo, nada significava em nossa infância! A sociedade do ano 2002 é múltipla, tem muitas faces, e
essas faces se revelam no uso da linguagem, porque, como vimos no
capítulo 1, a linguagem é constitutiva do homem e faz parte de
uma dada sociedade em um dado tempo histórico.
Vamos a um exemplo prático? Os nossos alunos, assim como
crianças americanas, indianas, siberianas, conhecem Coca-Cola, ou
seja, convivem com esse signo e com tudo o que ele representa, mas
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constroem, de forma distinta, o significado desse signo. Certamente
para crianças cubanas, por exemplo, o signo Coca-Cola tem significado muito distinto do que o tem para crianças norte-americanas.
Bom, e daí?
Queremos que você entenda que, tendo presente a diversidade dos signos e a forma como a sociedade usa esses signos:
em propagandas, outdoors, programas de tevê, revistas, desenhos animados, músicas de todos os tipos, jogos infantis, gibis,
livrinhos de histórias, almanaques, programas de rádio, palestras, programas de computador, enciclopédias, pôsteres, figuras de chiclete, jornais, aulas na escola, álbuns de figurinhas
etc., é preciso que a escola conheça o que há em comum entre
essas linguagens e o que as distingue, analisando a forma como
se constroem os significados sociais dessas linguagens e como o
uso desses signos faz parte da constituição das crianças enquanto sujeitos históricos.
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“FALANDO” COM MAIS OBJETIVIDADE...

II

O papel da escola, tanto nas Séries Iniciais como na Educação
Infantil, é trabalhar criticamente todos esses diferentes usos do signo, ou seja, todas essas diferentes formas de linguagem. E por quê?
Porque a criança constrói sua consciência a partir dos signos veiculados nas diferentes linguagens presentes na sociedade.
Uma abordagem crítica do uso do signo nas diferentes linguagens implica a produção de atividades que envolvam todos os
emplo
exemplo
emplo, a realitipos de “textos” orais ou escritos. Tomemos, por ex
zação de uma atividade simples como o levantamento, com as
crianças, a respeito do que elas tomam no café da manhã ou do
que elas mais gostam na merenda escolar. Digamos que, dentre os

O exemplo que
vamos registrar é
apenas
uma
possibilidade
abrangente de
lidar com as
diferentes
linguagens no
contexto escolar.
A partir dele,
“solte
sua
imaginação” e
descubra outras
formas
de
explorar
essa
realidade.
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itens levantados, estejam os achocolatados e, dentre eles, seja citado, pela maioria das crianças, o famoso “Nescau”.
Poderíamos, aproveitando essa atividade, fazer uma leitura mais ampla da significação desse signo para as crianças. Quem
toma esta bebida? Por que algumas crianças tomam sempre
Nescau, e outras crianças nunca tomaram este achocolatado?
Por que, às vezes, a mãe compra Nescau e outras vezes compra
outro achocolatado? O que é possível fazer com Nescau na
cozinha? Por que o Nescau é o achocolatado mais conhecido
pelas crianças? O que tem esse alimento que é tão gostoso?
As respostas talvez apontem o fato de ser feito de chocolate e, então, poderíamos explorar outras questões, tais como: de
onde veio o chocolate? Como chegou aos nossos dias? Da semente de que fruta ele é feito? Como é essa fruta? Onde se
cultiva esta fruta no Brasil? E por que as mães preferem esse
produto? Talvez porque seja fácil dissolver, já venha com açúcar, a embalagem seja prática e, talvez, ainda, porque a propaganda leve as mães a pensarem que seus filhos, tomando Nescau,
ficarão cheios de energia.
Enfim, após questões como essas, de natureza contextual,
poderíamos, ainda, focalizar as imagens presentes no rótulo, discutindo a opção pelas cores, pelo desenho, observando a idéia de
energia presente na forma como o líquido se apresenta no copo
etc., ou seja, lendo com as crianças todos os ícones e ressignificandoos a partir da vivência de cada um dos leitores. É importante
relacionar esses ícones com as discussões anteriores, por exemplo:
a fotografia do menino, presente no rótulo, lembra que tipo de
criança? Crianças que moram onde? Crianças que fazem o quê?...
Através dessas questões, podemos encaminhar a associação do ícone
a uma realidade sócio-histórica contextualizada, chamando atenção das crianças para as implicações dessa realidade, de modo a
fazê-las entender por que algumas crianças conhecem tão bem
Nescau e outras nunca o puderam provar.
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Se quisermos aprofundar essa discussão, poderíamos estender a reflexão para a empresa que
produz o Nescau. Que empresa é essa? Por que
usa como símbolo um ninho em que as aves
alimentam seus filhotes? Será que isso é gratuito? Em que país fica a matriz da Nestlé? Onde
fica localizado no mapa? Que outros produtos
têm esse símbolo? Que tal visitar um supermercado e pesquisar isso? Que conclusões podemos
tirar observando o preço desses produtos? A comparação do preço do Nescau com outros
achocolatados poderá favorecer a compreensão
crítica das crianças acerca das razões pelas quais
as mães, às vezes, optam pela compra de produtos similares? Será que há diferenças de sabor
entre o Nescau e esses produtos similares? Então, por que algumas crianças tomam sempre
Nescau e outras nunca tomaram?

Podemos fazer, ainda, a leitura dos signos lingüísticos presentes no rótulo, tais como valor nutricional, prazo de validade, instruções para preparo etc., discutindo com as crianças o
caráter instrucional do texto verbal registrado no rótulo. É possível, também, discutir as razões pelas quais a imagem é maior
que o texto, as razões pelas quais as cores são vivas e contrastantes
etc., tudo isso em uma linguagem apropriada para as crianças,
“lendo” diferentes signos.
E se trouxéssemos, para a sala de aula, a propaganda de
tevê do Nescau (basta fazer uma cópia em fita de vídeo) e
fizéssemos toda essa discussão com base no que aparece na propaganda: a música, o movimento da imagem, chamando a atenção para a opção por ícones de aventura /movimento/emoção/
energia presentes no “texto”, associando isso tudo à discussão
contextual anterior?
Educação a Distância
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A síntese de toda essa exploração pode se concretizar com
proposição de histórias infantis, poemas, músicas, sites da
internet, quadrinhos, joguinhos que, de alguma forma, focalizem o chocolate, ou seja, discutindo “textos” diferenciados,
orais, escritos, imagéticos, virtuais, filmes inclusive, que dialoguem entre si graças a uma mesma temática: “chocolate”. Ah,
este trabalho todo pode culminar com a produção de textos
orais, gravados, cantados ou até mesmo filmados sobre o chocolate. Atividades como visitas a fábricas de chocolate (ou mesmo à cantina da escola para ver o que existe à base de chocolate) podem também ser interessantes. O final pode ser, ainda, o
congraçamento com um belo bolo de chocolate feito com a
participação das crianças (podem ser feitos dois deles: um com
Nescau e outro com um achocolatado comum para checar eventuais diferenças de sabor).
O significado do signo Nescau para as crianças de diferentes “lugares” sociais e as vantagens e prejuízos do chocolate ao
desenvolvimento infantil (médicos e dentistas podem ser visitados) são itens que podem ser explorados.
Queremos, com essa discussão, refletir com você sobre possíveis caminhos para introduzir um trabalho crítico com as diferentes linguagens presentes no cotidiano da criança, tendo em vista
que a construção da consciência da criança dá-se a partir das diversas leituras dos signos presentes nessas tantas linguagens
linguagens. Assim,
não podemos ignorar essa multiplicidade que caracteriza a linguagem da sociedade na qual vivem nossos alunos, o que exige que
repensemos as atividades desenvolvidas em sala de aula.
Planejar atividades pedagógicas, diante disso, implica considerar o contexto em que os alunos estão inseridos, as formas de linguagem às quais eles estão expostos e as formas de linguagem que medeiam a construção do conhecimento da criança, os objetivos de
ensino e os recursos de que dispomos para a realização dessas atividades. Não é mais possível nós, como professores, planejarmos nossas atividades tendo como único referencial de linguagem os textos
dos livros escritos para a escola. Vimos, ao longo desta seção, que a
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linguagem está nas ruas, no sinal do recreio, na fotografia da mãe,
no rótulo do Nescau, na propaganda da tevê, na fumaça no céu, ou
seja, em todos os momentos da vida da criança, e é essa linguagem
variada que precisa ganhar espaço na escola.
* //\/\/\/\/\/\/\/\\ *
ATIVIDADE
Por que o conceito de signo e a identificação de signo como instrumento de mediação simbólica são importantes para o professor
de Séries Iniciais e Educação Infantil?
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Comentário
Em sua resposta, você deve ter pontuado a necessidade de o professor dominar conceitos que
permitam o estabelecimento de critérios para a seleção de diversas linguagens com vistas ao trabalho
em sala de aula, objetivando promover o desenvolvimento infantil no que diz respeito à linguagem,
ao conhecimento de mundo e à formação da consciência de seus alunos.
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A AR
TE COMO LINGU
AGEM
ARTE
LINGUA
Seção 2

Objetivo específico:
identificar alguns fatores que levam o ser humano a criar e a apreciar as diversas formas de arte, reconhecendo-as como um tipo de linguagem e como
um importante veículo de expressão e de comunicação na escola.



[...] a arte [...] coloca o homem
na natureza, compreendida como seu
ambiente estético, humaniza a natureza
e naturaliza o homem
(BAKHTIN, 1990, p.33).

Particularizando a discussão acerca das diferentes linguagens
humanas, é importante salientar que nenhum tipo de linguagem
já “inventada” pelo homem dá conta da totalidade da existência
humana e de todos os seus aspectos. Podemos dizer que a linguagem objetiva das ciências, por exemplo, é eficaz para o conhecimento e a comunicação da realidade concreta, física e positiva, ou
seja, aquela que é passível de experimentação, medição e comprovação, pela maioria das pessoas ou por uma comunidade científica. É com a linguagem objetiva que desenvolvemos o conhecimento acadêmico, a tecnologia, a medicina, a indústria bélica etc.
A linguagem objetiva, no entanto, não consegue exprimir os aspectos subjetivos, metafísicos e lúdicos que também fazem parte
da vida humana. Para esses aspectos, a linguagem artística se mostra a mais apropriada.
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Contrariando o parecer comum de que a arte é a expressão
pura de emoções e sentimentos, sem o uso do raciocínio, e com
uso espontâneo das formas do objeto a ser criado, devemos considerar que a atividade artística envolve, ela também, desempenhos
intelectuais complexos. Além do desejo criativo que antecede qualquer objeto artístico, há um processo mental de escolha e de organização das formas que devem compor tal objeto.
Por mais caótico e inexplicável que possa ser o impulso que
origina um objeto artístico, seja ele uma pintura, uma música, uma
poesia, um desenho, uma peça teatral etc, esse impulso sozinho,
antes de ser exteriorizado, não é nada, porque pode ser tudo
tudo. O
impulso criativo que gera a arte só passa a ser alguma coisa quando
toma uma forma e pode ser observado por alguém (ainda que seja o
próprio artista), quer dizer, só conhecemos o impulso de criar um
objeto artístico quando realizamos tal impulso concretamente. Para
isso, é necessário ordenar e escolher a melhor forma de materializálo, a forma que melhor consegue traduzir os sentimentos e as idéias
que serão impressos na arte através de uma linguagem. Ainda assim,
o artista quase sempre fica com a impressão de que o desejo e o
impulso da criação que sentiu são maiores do que aquilo que conseguiu transformar em objeto artístico; que o objeto não atingiu a
amplitude daquilo que o artista quis expressar.
Assim, podemos dizer que a linguagem artística é constiforma, ou seja, é uma trama de signos
tuída de conteúdo e forma
emitidos voluntariamente para transmitir conteúdos. Esses signos podem ser verbais, no caso de obras escritas, cantadas ou
faladas, e não-verbais, no caso de dança, pintura, escultura,
desenho e algumas obras musicais e dramáticas.
A interpretação e a definição da atividade artística continuam sendo um desafio para artistas, teóricos, ou qualquer pessoa
que tente fazê-lo, não existindo um entendimento definitivo sobre isso. Então, para nos aproximarmos da natureza da atividade
artística, é preciso que consideremos diferentes modos de descre-
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ver o fenômeno artístico. Ele pode ser entendido como uma forma de linguagem que tem aspectos formais bem definidos, passíveis de estudo, independentemente do seu conteúdo; como uma
manifestação da alma, da psique humana e do instinto humano
de expressar sua natureza trágica etc. ou, ainda, como uma produção humana de caráter essencialmente sócio-histórico.
1. Linguagem artística vista a partir de suas formas constitutivas.
É possível estudar a linguagem artística de maneira relativamente independente do conteúdo da obra e dos aspectos sóciohistóricos exteriores ou dos aspectos psicológicos interiores do artista. Nesse caso, estaremos estudando estrutura, ordem, proporção,
simetria, disposição e estilo da obra de arte. Para isso, os teóricos
da arte desenvolvem critérios de análise, juízos de valor estético e
regras que convencionam a utilização e a composição das formas
artísticas. Com elas, os artistas podem estudar e conhecer melhor
sua arte, e os críticos de arte, ou aqueles imbuídos da tarefa de
julgar um objeto artístico, constroem seu discurso.
Embora muitos estudiosos da arte e da estética apontem a
indissolubilidade das qualidades perceptivas e formais do objeto
artístico em relação ao sujeito histórico-cultural que o observa e o
conteúdo implícito no objeto, ou seja, que é impossível fazer referência à forma de um objeto artístico sem considerar seu conteúdo e seu contexto, há estudos estéticos que interpretam e atribuem significado às formas que compõem os objetos artísticos. Na
“Poética”, de Aristóteles, por exemplo, que é um dos primeiros
tratados de estética da história, o filósofo se dedica a definir, entre
outras coisas, as partes que devem compor o mito trágico. Diz ele
que, quanto à extensão, a tragédia deve ser composta de um prólogo ou apresentação que antecede o coro e no qual a situação
inicial do herói é descrita; um episódio ou desenvolvimento, em
que o herói comete um “erro” e no qual ele vive suas peripécias;
por fim, um êxodo ou desfecho, no qual o mistério é desvendado,
e o herói é punido por seu “erro”. Da ordenação das partes, depende a eficácia da tragédia. Esse é apenas um exemplo, mas,
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assim como na arte dramática há estudos formais, também observamos teóricos formalistas tratarem as artes plásticas do ponto de
vista de uma gramática da linguagem visual, isto é, considerando
exclusivamente seus elementos formadores: linhas, pontos, figuras, cor, luz, perspectiva etc.
Atualmente, vários estudos de arte e de desenvolvimento infantil são dedicados à interpretação psicológica de trabalhos artísticos infantis a partir das formas escolhidas pela criança para representar. No Brasil, podemos citar o trabalho da Doutora Odette
Lourenção van Kolck sobre os significados dos detalhes da produção gráfica de crianças. Desde a sua colocação no papel até o
sentido simbólico dos objetos e das formas escolhidas, a arte gráfica infantil pode ser analisada.

Para saber mais
sobre o estudo
dessa pesquisadora, você pode
consultar a obra
referida ao final
deste caderno.

2. Linguagem artística como um espaço para a manifestação
subjetiva
Outra maneira de abordar a arte é considerando-a como uma
linguagem através da qual o homem pode se expressar livremente,
deixar vir à tona sentimentos, emoções e idéias de profunda pureza que se escondem na psique humana. Essa abordagem privilegia
o aspecto psicológico que pode ser “lido” através da linguagem
artística pela qual se manifesta o artista ou o produtor da arte.
Nessa perspectiva, o fundamento da arte é justamente a manifestação de uma dimensão metafísica do homem que geralmente é
reprimida pela produção de sua vida material, ou seja, pela sua
necessidade de sobrevivência. Cada um de nós, diferentes como
somos uns dos outros, somos igualados em nossa genealogia, ou seja,
em nossa origem: somos seres que têm consciência; refletimos sobre
nós mesmos. É principalmente através da arte que damos vazão a
esse tipo de sentimentos de natureza poética e metafísica, que normalmente estão adormecidos ou acorrentados no íntimo dos homens, pela ação da realidade ordenadora do dia-a-dia. Podemos
“dizer” que a arte é o lugar apropriado para essa comum-união de
trágica, pois resgata a ligação
indivíduos de uma mesma natureza trágica
do homem com o que ele tem em comum com os outros homens.
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Com a expressão natureza trágica
trágica, queremos remeter ao sentido
grego de consciência universal da fragilidade humana e da existência de uma realidade incompreensível a que estamos sujeitos.
Muitos artistas modernos apontam que a criação e o uso da
tecnologia pelo homem, por um lado, permitiram um avanço
qualitativo em sua vida prática e na produção material de sua
existência; por outro lado, porém, com o passar do tempo,
condicionaram seu olhar sobre a realidade. Em toda parte, as relações
humanas exigem mais objetividade e menos subjetividade, menos
espaço para a expressão lúdica, para a expressão livre e para
experiências metafísicas. O homem aprendeu a preferir o olhar
objetivo porque esse olhar lhe parece suficiente para viver na
sociedade que criou. Com isso, chegamos ao que alguns teóricos
aziamento poético da rrealidade
ealidade
chamam de esv
esvaziamento
ealidade. Nesse caso, a arte
aparece como uma forma específica de linguagem reintegradora da
experiência humana necessária para expressar os mistérios da vida,
os aspectos não-ditos que, em algum momento, vêm à consciência
humana e que podem ser materializados através de uma música, de
um quadro, de um poema etc. Esse tipo de experiência promove a
ampliação do olhar do indivíduo para além de sua vivência cotidiana,
promove a auto-análise e a consciência necessárias para o
desenvolvimento de um sujeito crítico e autônomo.
Assim considerada, a linguagem artística se reveste de uma
importância especial, com implicações maiores para o processo
educativo. Através da arte, é possível promover o desenvolvimento
integral do homem, nos seus aspectos psicológico, social, emocional e intelectual, uma vez que, além de ser utilizada como um
meio de expressão, ela pode ser tomada, também, como mais um
modo de conhecer, tão valioso quanto o modo lógico-formal que
predomina nas metodologias educacionais.
Você já deve ter observado, em sua prática pedagógica, que,
geralmente, em nome da formação de habilidades e competências,
as escolas priorizam o desempenho físico e racional, levando as crianças a abandonarem as atividades que atendem a sua dimensão
subjetiva. Confundindo formação com informação, a escola privilegia atividades que contemplam exclusivamente o intelecto. E, até
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mesmo nesse ponto, afirmando em seu planejamento, pretender
desenvolver o raciocínio lógico dos alunos, os professores acabam
efetivando uma prática reprodutiva de conteúdos pela qual não é
possível formar o aluno como indivíduo e cidadão, a partir, também, de sua criatividade, de sua intuição e de sua sensibilidade.
Um bom exemplo é o caso da poesia na escola. A literatura de modo geral é utilizada para cumprir uma rotina do programa da disciplina de Português, dando ênfase aos romances
de ficção, às aventuras e a outras formas narrativas que têm
como centro a trama, o enredo, o encadeamento de fatos que
permitem uma análise objetiva, enquanto a poesia, por não
estar centrada no encadeamento de fatos, mas na forma do
verso, na sonoridade das rimas, na metáfora etc., em geral, é
evitada pelos professores.

3. Linguagem artística entendida como expressão da realidade
sócio-histórica
Neste caso, o nível de complexidade da linguagem corresponde
ao nível de complexidade das relações que o indivíduo estabelece
com a natureza e com seus pares (corresponde ao lugar que ele
ocupa na sociedade, ao seu período histórico, ao modo como seu
grupo ou sua geração vê o mundo etc.). Conforme Fischer (1983,
p.121): “Quanto mais o homem acumula experiência, quanto mais
aprende a conhecer as diferentes coisas em seus diferentes aspectos,
tanto mais rica precisa tornar-se a sua linguagem.”
Do mesmo modo, na arte, a linguagem é fruto das relações
sociais que o indivíduo estabelece no decorrer de sua vida, do
seu conhecimento sobre a natureza, das técnicas disponíveis etc.
Você deve perceber que, sob este ponto de vista, não é possível
estabelecer uma separação legítima entre forma e conteúdo, entre sujeito, objeto e meio. Não é possível tratar da atividade
artística sem envolver o sujeito que a realiza e o meio no qual ele
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está inserido. Formando, assim, uma tríade: objeto artístico –
artista – meio. Esses elementos só podem ser tratados separadamente assim como estamos fazendo aqui: na forma de discurso.
Sob o ponto de vista sócio-histórico, o artista, o objeto artístico e
o meio onde ocorre o fenômeno artístico, na realidade, determinam-se mutuamente e são inseparáveis. É inevitável que o sujeito espelhe seu meio social e seu momento histórico correspondente em qualquer nível de suas atividades.

REFLIT
A
REFLITA
Podemos dizer, então, que, numa sociedade
dividida em classes como a nossa, além do poder
econômico, o que nos diferencia é o tipo de manifestação cultural e artística que temos?

Aqui, é importante ressaltarmos que, embora todos os homens, independentemente de seu status social, de sua origem e
de sua cultura, sejam herdeiros legítimos de todo conhecimento
produzido pela humanidade, existe uma divisão que separa as
manifestações artísticas populares das manifestações eruditas fomentadas por uma elite. Essas últimas correspondem à literatura
clássica, à história geral da arte, aos grandes artistas europeus
consagrados pela História, cujos conteúdos são estudados pelas
crianças de todo o mundo.
É conhecida a discriminação que o senso comum faz entre cultura popular e cultura erudita, secundarizando a primeira e superestimando a segunda. As pessoas se impressionam
quando encontram um aluno, saído de uma escola particular
de renome, que não conhece o mínimo sobre a arte clássica.
Por outro lado, não é difícil encontrar quem pense que é inútil
ensinar ao aluno de escolas isoladas ou de periferia urbana a
história e a obra dos grandes artistas.
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A cultura clássica foi institucionalizada, transformada em medida de valoração e é freqüentemente relacionada ao sucesso social
do indivíduo, ao uso de uma linguagem erudita. Dela se diferencia
a cultura popular que corresponde ao conjunto de saberes e costumes adquiridos e conservados durante gerações, pelos diversos grupos sociais e que se manifesta através de uma linguagem coloquial.
A cultura popular se relaciona ao modo de sobrevivência do
grupo, que se organiza, estabelece regras, desenvolve crenças, técnicas, transforma costumes antigos em tradições, criando um modo
específico de manifestar sua arte, sua linguagem, seus sentimentos
e seus valores comuns. A arte popular constitui a identidade do
grupo, marcando o olhar do indivíduo sobre o mundo, no entanto, além da linguagem artística de seu próprio grupo, faz-se necessário que as crianças se apropriem de toda herança cultural da
humanidade e, portanto, das diversas linguagens artísticas que desenvolvemos no decorrer da História, para que, através dessas linguagens, possam ampliar a expressão de suas idéias, espelhando as
características e as influências mais significativas de seu meio e
compreendendo melhor a si mesmo e a sua realidade.
A linguagem artística tem uma importante função significativa visto que é um ato voluntário de transmissão do artista,
ou do produtor do objeto artístico, que visa intencionalmente
à interpretação de um outro.
O papel do receptor, no caso da linguagem artística, ultrapassa
a simples decodificação do símbolo, tendo em vista que o receptor
participa da criação do conteúdo do objeto artístico. Assim, pessoas
diferentes têm impressões diferentes diante de um mesmo objeto
artístico, e as mesmas pessoas têm impressões diferentes conforme o
momento em que apreciam o objeto artístico. Durante a audição
de uma poesia, por exemplo, o sujeito receptor não permanece de
fora, diante da enunciação que ele apenas deveria ouvir e cujo significado deveria compreender, mas se torna, ele mesmo, o forjador
dessa poesia. Como afirma Bakhtin (1990, p. 99), colocando-se no
lugar do receptor diante de um enunciado,
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numa certa medida, eu faço dele meu próprio enunciado acerca de outrem, domino o ritmo, a entonação, a tensão articulatória, a gesticulação interior (criadora do movimento) da narração, a atividade figurativa
da metáfora etc.(...). Ou seja, na percepção, não viso às palavras, aos
fonemas, ao ritmo, mas, com as palavras, com os fonemas e com o
ritmo, viso ativamente a um conteúdo (...). Assim, a forma é a expressão da relação axiológica ativa do autor-criador e do indivíduo que percebe (co-autor da forma) [...] o conteúdo.

Ainda que alguns afirmem que a arte pode ser vista como a
expressão pura do artista, apenas por necessidade pessoal, sem querer que o produto final se torne um objeto de apreciação de uma
platéia, ou seja, mesmo que o artista não queira que sua obra seja
contemplada por ninguém, mesmo que uma obra seja criada para
ser destruída no momento seguinte, sempre o objeto artístico é contemplado, ainda que o seja, exclusivamente, pelo próprio artista. E,
nesse caso, o artista que criou a obra já não é o mesmo que a contempla, visto que a imagem interior que o artista tem ao criar a obra
não é idêntica àquela apreciada no momento seguinte. De certa
forma, o artista se torna o emissor e o receptor do objeto artístico
que reúne de forma indissolúvel, forma e conteúdo.
A linguagem artística exprime o que o seu autor deseja,
tendo seu significado finalizado pelo sujeito receptor desta linguagem. Mas ainda há um princípio histórico no qual o fenômeno artístico deve ser situado e pelo qual deve ser compreendido.
Isso significa dizer que as características que são atribuídas ao
objeto artístico alteram-se em relação à época em que este objeto é “lido” e ao grupo social e cultural em que estão inseridos o
autor, o objeto e o sujeito que recebe este objeto. De um contexto histórico-cultural para outro, assim como se modificam as
relações sociais e as relações produtivas entre os homens, também mudam os ideais, os valores estéticos, as formas de linguagem, a função e a importância da arte.
Para finalizar esta seção, trazemos mais uma citação de Fischer
(1983, p.122 e 123), que tão bem exprime a complexa relação
entre sujeito, contexto e objeto artístico.
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O artista não é o mero acessório de um órgão sensorial que apreende o
mundo exterior, ele é também um homem que pertence a uma determinada época, classe e nação, possui um temperamento e um caráter
particulares, e todas essas coisas influem na maneira pela qual ele vê,
sente e pinta a paisagem. Todas se combinam para criar uma realidade
mais ampla do que o dado conjunto de árvores, pedras e nuvens, elementos que podem ser medidos e pesados. A nova e a mais ampla realidade é determinada, em parte, pelo ponto de vista individual e social
do artista. É a soma de todas as relações entre o sujeito e o objeto,
envolve não só o passado como o futuro, não só os acontecimentos
objetivos como experiências subjetivas, sonhos, pressentimentos, emoções e fantasias. A obra de arte une a realidade à imaginação.

Embora Fischer se refira ao sujeito artista (no caso, um artista
que pinta uma paisagem), podemos estender a análise também ao
sujeito que observa a obra de arte, verificando que a realidade que
apreendemos em nossas vivências é ampliada e modificada quando
a representamos ou a apreciamos através da linguagem artística.
Nessa perspectiva, para compreender a arte, não é possível
diluir as diferenças culturais unificando-as através de uma concepção essencialista que busca encontrar um único fundamento
para todo tipo de manifestação artística, pelo contrário, a linguagem artística só pode ser entendida em relação ao contexto em
que ela aparece e é “lida”. Esse tipo de reflexão se aplica tanto à
análise das grandes obras e dos grandes artistas, como se aplica ao
universo do nosso aluno, da nossa escola.
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ATIVIDADE

Baseada(o) em sua prática pedagógica, você pode afirmar que a
criança prefere a linguagem artística a outros tipos de linguagem?
Se sua resposta for positiva, indique, a partir do texto estudado,
que razões explicam essa preferência.

Comentário
Como esta atividade está baseada na observação do comportamento de seus alunos, cabe a
você identificar as razões que justificam este ou aquele comportamento diante da questão proposta.
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PARA SABER MAIS...

Sugerimos que você leia as obras a seguir relacionadas...
te e políBENJAMIN, Walter. Magia e técnica, ar
arte
tica. Ensaios sobre literatura e história da cultura. São
Paulo: Brasiliense, 1985.
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FREIRE, Paulo, SHOR, Ira. Medo e ousadia: o
cotidiano do professor. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.
Sugerimos, ainda, a você que assista ao filme Billy
Elliot
lliot, de Stephen Daldry. A história se passa em uma
cidadezinha de mineiros, no Norte da Inglaterra. Com
problemas salariais, os mineiros fazem greve e são
freqüentemente espancados pela polícia. Nessa situação,
um garoto de onze anos, filho de mineiro, ao invés de
lutar boxe conforme a expectativa do pai, é atraído pela
dança clássica, universo em que só há meninas. O filme é
o retrato de um garoto órfão de mãe, condenado a cuidar
de sua avó e a agüentar um pai e um irmão grosseiros,
incapazes de perceber no caçula da família algo que nunca teriam: sensibilidade. Por fim, o pai machista e forte,
descobre que seu filho tem o direito de ser o que é. E,
mais do que isso, sendo o que é poderá fugir das minas de
carvão, dos baixos salários, das greves.
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A LITERA
TURA E SU
AS MÚL
TIPL
AS LINGU
AGENS
LITERATURA
SUAS
MÚLTIPL
TIPLAS
LINGUA
Seção 3

Objetivo específico:
definir a literatura como campo de entrelaçamento das várias linguagens.



É a literatura porta de um mundo autônomo que, nascendo com ela, não se desfaz na última
página do livro, no último verso do poema, na
última fala da representação. Permanece ricocheteando no leitor, incorporado como vivência,
erigindo-se em marco do percurso da leitura de
cada um (LAJOLO,1986, p.46).

O QUE É LITERATURA?
Todos nós tivemos alguma vez, com certeza, experiência boa
ou ruim com a literatura. E não só como leitores. Quer um exemplo? A carta. A tal carta que escrevemos ou não, que jogamos no
lixo, a carta que recebemos e que nos custou esforço para entender, que nos deu sorrisos e lágrimas, que lemos tantas vezes, que
respondemos escolhendo as palavras, que representou para nós
alguém ausente, que nos trouxe a sua presença...
Tantos significados se descortinam numa coleção de palavras
que chega a ser indefinível. A carta, sendo uma forma de narrar, é
um artefato literário por excelência. Nela, temos os elementos
combinados dessa poderosa mistura capaz de emocionar e de fazer
pensar.Gostar de escrever cartas ou simplesmente gostar de escrever, de descobrir as palavras, o que dizer e quando dizer, essas
coisas que nos fazem, por outro lado, desejosos de ler as coisas que
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outros escrevem, isso tudo faz parte da vivência literária de todos
nós. Como diz o crítico literário Eagleton (1997,p.9), “a literatura
pode ser tanto uma questão daquilo que as pessoas fazem com a
escrita, como daquilo que a escrita faz com as pessoas”. Mas, saindo um pouco do empirismo que envolve a “literatura nossa de
cada dia”, podemos tentar definir o que seja literatura para que
tenhamos uma noção comum nesse nosso diálogo.
A literatura, pertencendo ao campo das artes, pode ser definida simplesmente como “arte verbal” cujo meio de expressão é a
palavra. E quando afirmamos que o meio de expressão da literatura é a palavra, estamos definindo a literatura para além do seu
sentido etimológico. Literatura vem do latim littera que quer dizer
“letra” e parece-nos estar fortemente determinada pela escrita, ou
seja, pela palavra impressa.
Estamos, então, propondo um sentido amplo ao conceito de
literatura, pelo qual a arte verbal seja entendida, sobretudo, como
arte da palavra e não como arte da letra. Como arte da palavra, a
literatura tem, no seu horizonte, a arte de criar linguagens, pois,
quando falamos em linguagens artísticas, por exemplo, estamos
entendendo que podemos interagir com a arte, podemos ter dela
uma “leitura”, qualquer que seja a sua expressão estética. Assim,
quando nos apercebemos como intérpretes de uma expressão artística, interagindo com ela e entendendo-a, portanto, como linguagem, estamos também mergulhados no literário.
Podemos dizer que a literatura permeia as artes em geral e
está permeada por elas, sendo as fronteiras da literatura sempre
imprecisas. Para termos, contudo, um efeito de distinção entre a
literatura e as outras artes, tomemos em nosso auxílio as palavras
do semiólogo russo Yuri Lotman:
Os materiais das outras artes são amorfos antes que a mão do artista os
toque ou, mais rigorosamente, se bem que possuam uma estrutura própria (madeira, mármore), esta estrutura é, antes do começo da atividade
artística, uma estrutura neutra quanto à tendência de o homem conhecer o mundo. (...) A estrutura da língua representa o resultado dum acto
de conhecimento duma enorme importância. O artista da palavra abor-
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da um material em que se acham condensados os resultados de numerosos séculos de atividade humana orientada para o conhecimento da
vida (apud EAGLETON,1997, p.141).

Marcando a distinção entre a literatura e as outras artes, em
função do material a partir do qual a arte da palavra é feita, isto é,
a linguagem, e, sendo a linguagem um material já trabalhado pela
história e estando carregada de uma infinidade de sentidos, Lotman
nos coloca a proximidade da literatura também com outros campos de saber e conhecimento humanos. Temos de observar esse
aspecto atentamente, pois, de fato, a definição do texto que é
literário e do texto que não é literário é uma questão propriamente
histórica, diz respeito ao conjunto de valores de uma dada sociedade que vigoram num certo momento da sua história. Vejamos o
que diz Eagleton (1997,p.12):
Um segmento de texto pode começar sua existência como história ou filosofia, e depois passar a ser classificado como literatura; ou pode começar
como literatura e passar a ser valorizado por seu significado arqueológico.
Alguns textos nascem literários, outros atingem a condição de literários, e a
outros tal condição é imposta. Sob esse aspecto, a produção do texto é
muito mais importante do que o seu nascimento. O que importa pode não
ser a origem do texto, mas o modo pelo qual as pessoas o consideram. Se
elas decidirem que se trata de literatura, então, ao que parece, o texto será
literatura, a despeito do que o seu autor tenha pensado.

Todas essas idéias, certamente deslocam a nossa percepção
do que seja a literatura, mas esse deslocamento da nossa idéia de
literatura é fundamental, uma vez que, para que um texto seja
considerado literário, ele deve ter, sobretudo, a capacidade de
mostrar que os sentidos das palavras não são estáveis e de fazer do
espaço do texto um espaço em que as nossas percepções se desloquem. Num texto literário, as palavras podem estar, o tempo todo,
dizendo outra coisa. Veja, por exemplo, os versos do poeta russo
Vladimir Maiakóvski, (1982).
Afora
o teu olhar
nenhuma lâmina me atrai com seu brilho.
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Nesses versos, o poeta diz que o olhar é uma lâmina, mas
podemos entender que ele deseja, na verdade, apenas comparar o
olhar a uma lâmina, pois a lâmina tem um significado duplo aqui,
mostrando que a beleza do brilho no olhar atrai e fere o poeta. A
lâmina é a metáfora perfeita para esses dois significados que um
certo olhar tem para o autor. Quando estamos frente a uma palavra
que pode ser transformada em idéias e múltiplos sentidos relacionados a essa palavra estamos lidando com uma metáfora. A metáfora
nos coloca em situação de simbolização. Perceba que, no poema, a
lâmina não é lâmina e, sim, aquilo que simboliza um olhar.
A capacidade de simbolizar é fundamental para a nossa
natureza psíquica e emocional,e é um atributo desejável para
um desenvolvimento intelectual pleno, saudável e criativo.
Como você já viu anteriormente, na seção 1, Vygotsky deu
atenção especial à necessidade de simbolização na criança e essa
necessidade pode ser despertada pelas metáforas, bastante usadas
nas histórias infantis. Perceba, na citação a seguir, de Bettelheim
(1979) que alguns elementos narrativos dos contos de fadas
funcionam como importantes metáforas para as crianças,
despertando nelas a sua capacidade de simbolizar. Diz Bettelheim,
autor da obra “A Psicanálise dos Contos de Fadas”:
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A criança que está familiarizada com os contos de fadas compreende que
estes lhe falam na linguagem de símbolos e não na realidade cotidiana. O
conto de fadas transmite, desde o início, através da trama, e no seu final,
a idéia de que a narrativa trata não de fatos tangíveis ou lugares reais.
Quanto à própria criança, os acontecimentos reais tornam-se importantes
pelo significado simbólico que ela lhes atribui ou que neles encontra. “Era
uma vez”, “Num certo país”, “Há mil anos atrás”, “Numa época em que
os animais ainda falavam”, “Era uma vez num velho castelo no meio de
uma floresta densa e grande” – estes inícios sugerem que o que se segue
não pertence ao aqui e agora que nós conhecemos. Esta indefinição deliberada do início dos contos simboliza que estamos deixando o mundo
concreto da realidade comum. Os velhos castelos, cavernas escuras, quartos trancados onde a pessoa é proibida de entrar, florestas impenetráveis,
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tudo sugere que alguma coisa normalmente escondida será revelada, enquanto que o “Há muito tempo atrás” implica que vamos tomar conhecimento de fatos mais longínquos (BETTELHEIM,1979,p.78).

Tomemos, à guisa de exemplo, contos clássicos como “O
patinho feio”, “Chapeuzinho vermelho” e “Cinderela”. Por que,
por mais de dois séculos, muitas crianças os lêem com o mesmo
fascínio? O que há nesses contos que os faz varar assim a história
da humanidade? Que tipo de identificação as crianças estabelecem com essas histórias? Você já pensou sobre isso?
Talvez a resposta esteja na linguagem simbólica de que eles
se revestem. A rejeição infantil subjacente à história do patinho
feio, a punição social pela desobediência (visível na barriga do
lobo na qual Chapeuzinho Vermelho permanece por algum tempo até ser resgatada por adultos) ou a redenção das privações materiais e afetivas evidentes em Cinderela, são significados subjacentes
à linguagem literária que auxiliam a criança a compreender a sua
condição humana e a lidar com os conflitos a ela inerentes.
Enfim, a literatura como arte que maneja diversas linguagens e
que cria formas diferentes de expressar idéias; que, de certo modo,
brinca e joga com palavras, mas que também nos mostra sentidos profundos e inesperados para elas; que, ao dizer, diz de outro modo; que,
ao expressar uma idéia que julgamos óbvia, pode nos surpreender, é
uma arte que está intimamente ligada às experiências que todos vivemos, aos nossos sonhos, aos medos e aos projetos. Caso não fosse assim,
como poderia a literatura nos mostrar tanto sobre nós mesmos? Como
poderia a literatura ser, para nós, muitas vezes, como um espelho?

ENCONTROS COM A LITERATURA
Se quer seguir-me, narro-lhe; não uma aventura, mas experiência, a
que me induziram, alternadamente, séries de raciocínios e intuições.
Tomou-me tempo, desânimos, esforços. Dela me prezo, sem vangloriar-me. Surpreendo-me, porém, um tanto à parte de todos, penetrando conhecimentos que os outros ainda ignoram. O senhor, por
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exemplo, que sabe e estuda, suponho nem tenha idéia do que seja na
verdade – um espelho? Demais, decerto, das noções de física, com
que se familiarizou, às leis da óptica. Reporto-me ao transcendente.
Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive, os fatos. Ou a ausência deles. Duvida? Quando nada acontece, há um milagre que não
estamos vendo ( GUIMARÃES ROSA).

Essa epígrafe, trazida de um texto de João Guimarães Rosa,
serve-nos de convite para iniciar a conversa sobre esse tema um
tanto indefinível: “A literatura e suas múltiplas linguagens”. Tomemos o texto literário anterior e vejamos nele o convite “se quer seguir-me...”. Vamos aceitá-lo, mas não esperemos que ele venha com
aventuras como, talvez, esperemos que seja um texto literário.
Ele tratará de uma experiência com o espelho. Disso, tiramos
uma primeira definição: a narrativa de uma experiência pode ser
tão literária quanto a de uma aventura cheia de mistérios e
emoções. Afinal, diz o texto, “tudo tem a ponta de um mistério,
inclusive os fatos”. Assim, afigura-nos no que parece mais comum,
mais cotidiano, poder buscar o significado mais raro, mesmo
quando parece não haver signo e nem significado algum, mesmo
quando parece não haver nada, como diz o texto, ainda assim há
algo que acontece numa outra linguagem; como diria o semiólogo
Yuri Lotman, na própria ausência de recursos de linguagem pode
haver significação. O milagre é isto: algo que nos acontece, que
pode ter significado somente para nós e que, muitas vezes, nem
podemos usar palavras para explicar. Poderíamos dizer, também,
que os signos que usamos não podem expressar tal milagre e,
aqui, é o texto literário que pretende chamar a atenção para a
existência dessa outra linguagem.
Outro aspecto que se insinua é que o texto literário é motivado pela experiência com o espelho, sugerindo que a própria
linguagem literária pode tratar essa experiência de outro modo,
com outra linguagem que não seja a da física. Seria o espelho
de que fala o texto a própria literatura que pode refletir a nossa
experiência e traduzi-la numa outra linguagem? Essa reflexão
sobre esse texto pretende iniciar a conversa e deixar também
essa pergunta para você pensar.
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Agora, entrando por um outro viés no tema proposto, consideremos o seguinte: a literatura, mesmo estando relacionada à linguagem natural e à escrita, não é idêntica a elas. Na literatura, a
linguagem natural e a escrita passam por modificações. Na literatura, sempre é possível que haja outros e múltiplos significados para
as palavras e muitas outras formas de expressão. Além da palavra
escrita, outras linguagens configuram o amplo espaço do literário.
A literatura está em qualquer linguagem que se manifeste como arte, ou seja, a literatura está no manejo criativo das
linguagens e, portanto, pode estar, também, na palavra falada,
na entonação, nos gestos e, inclusive, no silêncio, nas pausas; a
literatura pode estar na imagem sugerida ou mostrada, nos diálogos dos signos e dos símbolos que nos rodeiam.
Nesse sentido, a noção de texto literário não é aplicada exclusivamente ao texto escrito, mas à oralidade (literatura oral) e aos
atos de fala, à pintura, ao desenho enfim, a uma variedade de símbolos e de imagens que podem estimular o imaginário, a fantasia e a
criação ou a transformação de uma linguagem, especialmente se
estamos, por exemplo, tratando do universo cognitivo da criança.
Esse universo cognitivo é bastante heterogêneo e diverso, formado pelas diferentes linguagens a que a criança tem acesso como a
televisão, os gibis, os livros que misturam ilustração e escrita, teatro,
brincadeiras de faz-de-conta, atividades lúdicas (jogos), trabalhos
com desenhos e cores, enfim, com inúmeras formas de expressão.
Lidar com esse universo cognitivo e com suas possibilidades
não acontece, porém, ao acaso. A base do processo de conhecimento
e de relação da criança com o mundo em que está inserida depende
do que lhe oferece o seu contexto sociocultural, fundamentalmente a
sua família e a sua comunidade, núcleos nos quais ela inicia a sua
leitura do mundo mediada por símbolos e sinais, conversando por
palavras e por gestos, interagindo com as pessoas e com os objetos e,
por fim, criando a sua linguagem a partir desse universo de gente,
paisagens, lugares e símbolos, contudo esses elementos não são
determinantes, mas constituidores do universo cognitivo da criança.
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AS FACES CULTURAIS DA LITERATURA
A literatura tem muitos meios de expressar-se, você já sabe,
mas essa multiplicidade tem a ver com a própria dinâmica histórica e cultural que, no sentido dialético, produz encontros entre os
vários elementos da cultura, entre as várias linguagens que estão
presentes num dado contexto, unificando-os em uma síntese e, ao
mesmo tempo, produzindo nesses encontros algo diferente, novas
faces culturais. É claro que essa dinâmica histórica e cultural não
existe por si, mas depende da atuação dos sujeitos, por isso a cultura, em suas várias manifestações, é sempre criação, mesmo quando conserva algo da tradição.
Pensemos no caso da cultura popular cuja dinâmica faz
com que nela encontremos elementos de diferentes tempos históricos, heranças de diferentes povos, várias linguagens em harmonia. É o que vemos acontecer nas festas populares como as
quermesses, o carnaval e as procissões, etc. Não é, porém, só nas
festas populares que tais inusitadas e belas misturas aparecem. A
cultura popular tem, no cordel, um belo exemplo de unidade de
múltiplas linguagens e da historicidade da cultura, pois o cordel
apresenta a oralidade medieval unida à escrita e à imagética
moderna. Vejamos: o cordel é um texto impresso em papel, acompanhado sempre de uma imagem que traduz o tema. Essa imagem que representa o enredo ou o herói é uma xilogravura que é,
por sua vez, a arte de esculpir na madeira o desenho e, depois,
imprimi-lo no papel, mas não é só isso, o texto do cordel, feito
em verso e rima, deve ser destinado à voz e deve ser cantado para
o público.Com o cordel, temos uma manifestação literária que
maneja criativamente várias linguagens: a palavra escrita, o entalhe na madeira, a imagem e a oralidade.
O cordel é um velho conhecido de nós brasileiros e é especialmente vinculado à cultura nordestina, mas, como já assinalamos, ele traz em si a marca de uma tradição literária bastante
antiga, que remonta à Idade Média. Essa tradição medieval é baseada na leitura em voz alta praticada nos serões, por muitas regiões da Europa, entre grupos de letrados e famílias camponesas e
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que fizeram a popularidade de inúmeras histórias as quais, em
razão disso, chegaram a ser editadas em pequenos livros, dando
origem ao cordel. Veja a seguir a imagem de um desses tipos de
texto literário:

Quanto mais nos damos conta
de que o século XX foi, em relação
aos séculos anteriores, aquele em que
houve o maior desenvolvimento social da linguagem, mais entendemos
por que a nossa idéia de literatura
deve ser mais abrangente, assim como
compreendemos a importância de
darmos valor às manifestações da cultura popular como o cordel. A explicação para repensarmos a nossa idéia
de literatura é histórica: fundamentalmente o século XX deu origem à
cultura da imagem, com o aperfeiçoamento da fotografia, com a invenção do cinema, com a televisão e com
a internet, sendo essas mídias tanto
produtoras de uma linguagem própria
quanto veículos da palavra escrita. Na
próxima seção, veremos com você,
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mais de perto, as linguagens da mídia, refletindo com mais ênfase
sobre essa questão.
Para entendermos o entrelaçamento entre escrita e imagem,
basta que percebamos a relação entre as imagens e as legendas
nas fotos e nas fitas de cinema, ou na televisão, quando vemos
alguém falando, seja o repórter, o apresentador, o ator, todos
falam um texto que já foi escrito antes e utilizam imagens para
reforçar ou mostrar o que está sendo dito. Fato comum é termos
acesso a obras literárias, escritas por autores consagrados, justamente na televisão ou no cinema, como é o caso de “O nome da
rosa” de Umberto Eco, “Dona Flor e seus dois maridos” de Jorge
Amado, “Os Maias” de Eça de Queiroz, “O sítio do pica-pau
amarelo” de Monteiro Lobato, só para citar alguns exemplos.
Ainda há mais: quantos poemas já ouvimos sob forma de música
e quantos versos saíram de livros que só pudemos conhecer exatamente quando se tornaram música? Um bom exemplo, e que
muitas crianças conhecem, são as poesias infantis de Vinícius
de Morais que formam uma conhecida e belíssima obra musical
chamada “Arca de Noé”.
O Modernismo, talvez a corrente literária que melhor
represente as idéias do século XX, afirmou, por meio de vários
artistas, que a palavra não é somente criadora de imagens, mas
que, tanto a palavra como a letra, são, elas mesmas, imagens.
A imagem da palavra une a função poética (própria do texto
literário) à função estética do espaço que se dá à palavra nesse
tipo de texto. Seria, então, atribuída ao signo (palavra),
isoladamente, uma função estética e uma função poética. No
Brasil, foram especialmente os chamados concretistas, com as
suas poesias concretas, que deram fôlego a essa forma poética
iniciada pela poesia visual do francês Stéphane Mallarmé. Para
Mallarmé, a função poética na modernidade estaria destinada
ler, e não ao ouvir.
ao olhar, ao v er e ler
Para entender melhor, observe o poema a seguir do concretista
brasileiro Ronaldo Azeredo (apud CAMPOS,1989, p.56):
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Como se vê, estamos envolvidos com obras literárias de várias maneiras, mas é importante que saibamos que a literatura não
está só nos livros e nas mídias, ela já está no cantar para o filho
dormir, no contar histórias, no versinho da brincadeira, na oração
ao pé da cama, isso tudo faz parte da literatura infantil de todos
nós, porque faz parte da cultura que forma o universo cognitivo de
cada criança. A esses exemplos citados anteriormente, chamamos
de literatura oral, e eles, juntos, fazem também parte do acervo
da cultura popular. A literatura oral, que integra o acervo da cultura popular, é o próprio exemplo da vida da linguagem e da
cultura, porque é composta de tradições alimentadas e recriadas
ao longo do tempo, geração após geração, como vimos no caso do
cordel. Pela literatura oral, geralmente pelas lendas populares e
contos de fadas, surgem, por meio da voz dos adultos, as primeiras
pontes entre a cultura e o imaginário, a fantasia e o sentido para as
primeiras vivências infantis.
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ATIVIDADE
Você pode refletir um pouco sobre o que acabamos de ler e fazer uma
viagem pela memória, relembrar os seus primeiros contatos com a
literatura em sua infância e trocar idéias com os colegas sobre aquelas
experiências mais significativas para a elaboração das pontes entre a
vida e a fantasia. Em seguida, poderá refletir, em conjunto, sobre a
literatura que todos propiciamos às crianças hoje, como mediadores
que somos entre elas e o mundo, como participantes do seu contexto
cultural no qual coexiste um pouco daquilo que vivemos com outros
tipos de linguagens que talvez não conheçamos. Como interagimos
com essas novas linguagens? Como nos posicionamos na condição de
mediadores entre mundos e linguagens diferentes? A literatura com a
qual temos trabalhado é capaz de nos auxiliar na tarefa de derrubar as
fronteiras entre as linguagens?.
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Comentário
É importante que você perceba que a literatura articula várias linguagens como as narrativas
orais, as imagens, as representações, os textos escritos e que esses elementos - como produtos culturais
que são – reúnem, por sua vez, aspectos que se conservam ao longo do tempo e aspectos que se
modificam. Desse modo, a literatura abarca os aspectos da tradição e da memória cultural e os da
criação e transformação.
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AS LINGU
AGENS DA MÍDIA
LINGUA
Seção 4
Objetivo específico:
descrever as linguagens da mídia e identificar a
importância da discussão pedagógica dessas linguagens.



A criança, no mundo contemporâneo,
é constantemente desafiada a fazer a leitura
das linguagens imagéticas.
O universo infantil é invadido
pelos Meios de Comunicação Social,
o que significa um deslocamento dos textos escritos
para outros que privilegiam os
aspectos visuais e sonoros,
ou combinam esses elementos com formas verbais
(TADDEI, 2000, p.109).

Se você leu com atenção as seções 2 e 3 deste capítulo, deve
ter percebido o quanto a linguagem artística e a linguagem literária são fascinantes. É pena que essas linguagens não estejam tão
intensamente presentes em nosso dia-a-dia como outras linguagens mais objetivas. Vamos pensar um pouquinho sobre isso?
Voltemos ao cotidiano de nossas crianças. Quando nossos
alunos acordam pela manhã, talvez ouçam o som da televisão ou
do rádio veiculando as notícias do dia. Quem sabe, no percurso
até a escola, vejam jornais em bancas ou encartes de propagandas
espalhados pelo chão, outdoors, faixas de publicidade, talvez ouçam carros de som divulgando promoções e eventos ou até mesmo, dependendo do lugar, vejam balões infláveis propagando
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marcas famosas “aos quatro ventos”, enfim, possivelmente tomem
contato com diversas linguagens, próprias de diferentes meios de
comunicação. Em outros momentos de seu dia, nossos alunos assistem a desenhos animados, lêem gibis, ouvem músicas, enfim,
vivem em um universo marcado pelos meios de comunicação.
As crianças, assim como nós, tomam contato com um conjunto de linguagens diferenciadas que fazem parte da sociedade
contemporânea e que, muitas vezes, estão de tal forma
automatizadas no nosso dia-a-dia que nem mesmo nos damos conta
de que são assim tão variadas. E o interessante é que essas linguagens se “enroscam”, fundem-se, dialogam, enfim, estão em constante movimento, fazendo com que estejamos sempre
ressignificando a realidade que nos cerca, através do contato que
estabelecemos com essa realidade por meio da linguagem.
Você deve estar lembrada(o) da discussão que registramos
na primeira seção deste capítulo sobre quão variadas são as formas
de linguagem na sociedade contemporânea. Então, após termos
discutidos essa multiplicidade de usos, assim como a linguagem
artística e a linguagem literária, queremos focalizar o nosso olhar
sobre as linguagens da mídia, afinal essas linguagens estão “entranhadas” na vida social contemporânea e exercem um fascínio especial sobre as nossas crianças.
Mas, afinal, o que é mídia? Vamos a ela!
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A MÍDIA
Durante muito tempo associamos a idéia de “mídia” à idéia
de comunicação de massa. É “moda”, ainda, a expressão mass
media para designar a mídia. Se, porém, recorrermos às últimas
versões dos bons dicionários de Língua Portuguesa para saber o
que é mídia
mídia, encontraremos definições que sugerem novos olhares. Veja o que diz a última versão do Dicionário Aurélio
(FERREIRA, 1999).
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Mídia
O conjunto dos meios de comunicação e que inclui, indistintamente, diferentes veículos, recursos e técnicas, como
por exemplo, jornal, rádio, televisão, cinema, outdoor, página
impressa, propaganda, mala direta, balão inflável, anúncio em
site da internet etc.
Essa definição, antes de tudo, explicita, de um modo muito claro, o quanto a mídia está presente em nosso dia-a-dia,
afinal temos contato sistemático com jornais, televisão, rádio
etc, assim como nossas crianças o têm. Isso acontece porque fazemos parte de uma sociedade em que a informação tem especial importância e estamos constantemente expostos aos meios de
comunicação, mesmo que vivamos na zona rural, afinal parece
não haver mais fronteiras geográficas e sociais para veículos como
a televisão e o rádio.
Há um outro aspecto nessa definição, no entanto, que queremos discutir: ela traz elementos que não envolvem a comunicação de massa, entre eles os sites da internet, os quais podem estabelecer um processo de interação entre um único usuário da rede
e a página à qual ele acessou. E o que isso significa? Significa a
possibilidade de encontrar um outro caminho para definir o que
seja mídia: não somente a perspectiva de “massa”, mas a perspectiva da imagem
imagem. Vamos entender isso melhor?
Nas últimas décadas, a idéia de mídia deixou de estar associada
diretamente à idéia de massa, afinal, com o advento da internet, a
mídia mostrou que a comunicação pode se dar apenas entre dois
pólos: a página eletrônica e o usuário da rede, ou entre pequenos
grupos de usuários, nos chats, por exemplo. Assim, a idéia de
mídia deixou de estar obrigatoriamente ligada à idéia de informação
de massa, para vincular-se à idéia de “imagem”.
Uma publicação institucional do NCT (1999, p.65), chamada Projeto Brasil, assinala que
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nem todas as formas atuais de comunicação são em massa: os casos de comunicação on-line, indivíduo a indivíduo, rompem – como a telefonia anteriormente – o caráter massivo da comunicação [...] O processo de comunicação
já não pode ser simplesmente agrupado como uma massa indistinta.

Como você vê, “mídia”, hoje, extrapola a idéia de comunicação de massa para ganhar novos contornos, passando a significar
comunicação centrada na imagem. Talvez você proteste: mas e o
rádio, os textos escritos de revistas e jornais, as faixas de propaganda etc., em que só há linguagem verbal, não fazem parte da mídia?
Claro que sim, mas nesses casos, dá-se a “imagem imaginada”:
trata-se da imagem mental formada na fantasia do receptor, elaborada internamente, imagem construída, por exemplo, ao se ouvir uma música no rádio...”Essa imagem é somente imaginada, é
subjetiva e não compartilhada. É elaborada com os recursos e com
as informações da própria fantasia interna” (NCT, 1999, p.66),
ainda que essa imagem construída individualmente não possa estar de todo desvinculada da imagem construída coletivamente
para o mesmo “texto”, uma vez que construímos as nossas representações individuais da realidade em constante diálogo com as
representações sociais dessa mesma realidade.
E qual é a conclusão disso tudo?
A conclusão é que a imagem abarca todos os processos
tecnologicamente mediados de comunicação. A “imagem” é a grande dama dos estudos da linguagem contemporânea, ou seja, a
linguagem não-verbal tem, hoje, um status fascinante e, associada
à linguagem verbal, constrói a chamada “era das comunicações”
ou, como preferem alguns, a “terceira Revolução Industrial”.
Lembrando o que “falamos” na primeira seção deste capítulo
sobre o ícone e sobre como a leitura de significados de uma imagem icônica é facilitada, podemos imaginar as razões pelas quais as
crianças normalmente preferem ver um desenho animado a ler um
“texto”, mesmo que breve. E isso acontece também conosco, não é
verdade? Para muitas pessoas, ver um filme é uma atividade mais
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atrativa do que ler um livro. É fácil entender, então, porque a cultura centrada na imagem conta com tamanha aceitação entre nós.
Bom, tendo compreendido melhor o que se entende por
“mídia” atualmente, vamos refletir um pouco sobre a linguagem
da mídia na vida das crianças.

AS LINGUAGENS DA MÍDIA NA VIDA DA CRIANÇA
As crianças de um modo geral mostram-se muito interessadas
na linguagem dos diferentes meios de comunicação social, sobretudo com relação à televisão, às revistas em quadrinhos e ao computador. A interação com esses diferentes veículos desencadeia a constante ressignificação do real, processo em que as crianças reproduzem,
transformam, refazem comportamentos, construindo significados
com a mediação da linguagem. Esse processo de construção de significados tem profundas relações com o momento histórico e com o
contexto social em que vivem essas crianças.
Em razão dessa convivência com as linguagens da mídia, as
crianças conferem novas características a suas relações sociais, ampliando suas formas de ler a realidade e incorporando referenciais
culturais que transcendem a seu meio sociocultural imediato. Vamos pensar um pouco sobre isso?
Em meados do século XX, as referências socioculturais
veiculadas pela linguagem tinham uma dimensão menos global, uma vez que os meios de comunicação eram incipientes, e
o acesso a eles não era universalizado. Assim, a interação das
crianças com o meio social mantinha características culturais
capazes de identificar mais facilmente núcleos sociais distintos. A partir do desenvolvimento dos meios de comunicação e
do advento da linguagem virtual, a dimensão globalizante da
linguagem vem provocando alterações nessa interação, introduzindo elementos novos, próprios de formações culturais distintas daquelas em que as crianças estão inseridas.

81
Complicado? Vamos a um exemplo prático...
Em nossa infância, nossas brincadeiras consistiam, entre outras possibilidades, em reproduzir ações adultas em um universo
de fantasia: brincar de bonecas, de casinha e de carrinho são bons
exemplos desse comportamento. Essas brincadeiras e o brinquedo
clássico (como “pegador”, “soltar pipa” e jogar bola, entre outros)
ocupavam a infância de nosso tempo. Hoje, inseridas em outro
momento histórico-social, as crianças ampliam esse universo da
brincadeira introduzindo nele novos elementos, tais como a imitação de personagens dos quadrinhos, a reprodução de danças
veiculadas pela tevê, a repetição de bordões de programas de humor, a organização de regras de jogos virtuais, a inspiração no
comportamento de estrelas das revistas de moda etc.
E isso é bom ou ruim? A questão não é qualificar positiva
ou negativamente tais mudanças, a questão é perceber que essas mudanças trazem implicações para o universo escolar das
Séries Iniciais e da Educação Infantil. Em nossa infância, vivíamos em uma sociedade menos complexa no que se refere aos
recursos tecnológicos e à multiplicidade de concepções, teorias, explicações sobre o mundo e sobre a vida. Não havia o
intenso diálogo entre culturas que se dá hoje mediado por diferentes recursos de comunicação social.
E o que isso tem a ver com a escola? Se as relações sociais
que as crianças estabelecem vêm sofrendo tantas alterações, se
a linguagem com a qual as crianças têm contato e da qual se
valem tem ganhado contornos tão diversificados, a escola não
pode mais lidar com a linguagem da forma como o fazia em
nossa infância, não é verdade? O momento histórico e social
mudou e, com ele, também a linguagem, e isso precisa necessariamente ter repercussão nas escolhas que o professor faz em
sua ação pedagógica. Vamos explicitar isso melhor ao longo
desta seção, mas, antes, vamos “falar” um pouco sobre as implicações ideológicas das linguagens da mídia.
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IMPLICAÇÕES IDEOLÓGICAS DAS LINGUAGENS DA
MÍDIA

Para Bakhtin (1995, p. 32), “tudo que é ideológico possui
um valor semiótico”. Segundo ele, “a consciência só pode surgir e
se afirmar como realidade mediante a encarnação material em
signos“ (p.33). Poderíamos interpretar essas considerações, para
fins deste tópico, sob a dimensão ideológica do uso dos signos na
interação humana e, com relação às linguagens da mídia, isso talvez mereça um olhar mais pausado.
Persuasão vem de
“persuadir”, que
significa convencer alguém de
algo,
usando
principalmente
argumentos
emocionais como
beleza, status¸ felicidade etc. Para
que alguém compre uma calça
jeans, possivelmente baste usar
como argumento
o status da grife,
por exemplo, o
fato de a calça ser
Ellus. “Persuadir”
é um pouco
diferente
de
“convencer”; para
convencer alguém de algo é
necessário usar
argumentos
racionais – não
conseguimos
convencer alguém sobre o
perigo de fumar
dizendo
que
“fumar” é deselegante, é preciso
mostrar o quanto
a nicotina prejudica o organismo.

A construção do significado das linguagens da mídia acontece a partir da aproximação entre os signos apreendidos nessas
linguagens e outros signos já conhecidos por nós. Respondemos
aos signos com os quais temos contato na tevê, nos jornais, nas
revistas, nas rádios etc. através de outros signos. Se nos reportarmos a Bakhtin, “diremos” que se trata de uma cadeia contínua
que se estende de uma consciência individual para outra consciência individual, uma vez que a “consciência só se torna consciência quando se impregna de conteúdo ideológico (semiótico) e,
conseqüentemente, somente no processo de interação social”
(BAKHTIN, 1995, p.34).
A linguagem que a televisão, os jornais, as revistas, as rádios,
a internet, os encartes publicitários, os outdoors, enfim, os diversos
recursos de mídia veiculam, está estruturada para servir a deterenminadas finalidades, que incluem informar, persuadir
persuadir,, conv
convencer
cer,, recrear, produzir arte etc. No atendimento a essas finalidades,
a linguagem se revela mais explícita ou menos explícita, mais
conotativa ou menos conotativa, mais formal ou menos formal,
mais icônica ou menos icônica, enfim, estrutura-se de modo a
atender às finalidades a que se propõe o “texto”.
Essas adaptações, no entanto, não acontecem apenas no plano da forma, mas sobretudo no modo de focalizar um determinado conteúdo.
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Com base em que critérios, por exemplo, os jornais escolhem as notícias que colocarão em manchete? Que linha editorial observam no trato dessas notícias? Com base em que critérios as revistas selecionam as imagens com que ilustram seus
textos? E que filosofia editorial está por trás da construção desses textos? Com base em que critérios as redes de televisão prolongam ou cortam determinadas cenas ou programas? Que filosofia editorial fundamenta esses programas?
Essas, entre outras, são questões que merecem um olhar mais
pausado, tendo em vista que a construção da linguagem obedece a
intenções específicas, e a construção dos significados dessas linguagens dá-se a partir da aproximação entre os signos nelas apreendidos e os signos conhecidos pelo receptor, formando uma cadeia que perpassa de uma consciência individual para outra, ou
seja, construindo significados sociais a partir da interação com a
linguagem desses meios de comunicação.
Queremos “dizer”, com isso, que a forma, o conteúdo e as
intencionalidades das linguagens veiculadas pela mídia, tendo em
vista o alcance com que se projetam, faz com que os meios de
comunicação social revelem-se poderosos mecanismos formadores
da consciência individual e coletiva em nível nacional.
Vamos pensar nessa questão mais especificamente no universo da televisão, tendo em vista que esse é, talvez, o meio de comunicação social com maior alcance em nível nacional...

A LINGUAGEM DA TELEVISÃO
A maioria das crianças vê televisão diariamente. Concorda? Essa
parece ser uma característica da população brasileira: uma declarada
preferência pela televisão como opção de lazer, o que se dá, em muitos casos, pela dificuldade de acesso a outras formas de recreação.
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A televisão e o rádio são os veículos que atingem um maior
número de pessoas e, com certeza, a televisão se destaca na preferência popular. A linguagem da televisão apresenta características diferenciadas, sobretudo no que diz respeito às televisões comerciais, nas
quais a presença da propaganda é muito forte. E as crianças, dada sua
exposição à tevê, tornam-se um público bastante vulnerável aos apelos de consumo e aos valores presentes na publicidade da televisão.
1. A linguagem da propaganda
A publicidade constitui-se de pequenos enredos que
entrecortam os programas e “produzem uma espécie de suspensão, um devaneio momentâneo que leva o telespectador a vivenciar
um conjunto de imagens simbólicas estruturadas a partir de um
discurso de persuasão” (NAGAMINE, 2000, p. 42).
Pensar sobre a linguagem da televisão comercial exige uma reflexão acerca da persuasão usada nas propagandas, nas quais acontece a
articulação entre recursos visuais, verbais, sonoros e técnicos, construindo uma rede de significações, de efeito consumista, ideológico. Vamos dar “uma paradinha” para pensar sobre a propaganda?
* //\/\/\/\/\/\/\/\// *

ATIVIDADE
Escolha uma das propagandas que você vê diariamente na televisão e, a partir dela, responda:
a) Qual é o produto objeto da propaganda?
b) A propaganda associa o produto a algum objeto-valor
específico como felicidade, status, poder, sedução etc?
c) Se existe essa associação, que recursos verbais e/ou nãoverbais são usados para estabelecê-la?
d) Em que contexto histórico-social a propaganda se insere (que aspectos da sociedade contemporânea ela focaliza)?

85
e) A quem a propaganda se endereça, a que tipo de consumidor quer atingir?
f ) Quem a produz? Que empresa é responsável pela
enunciação presente na propaganda?
g) Ela usa argumentos racionais (economia, durabilidades etc.)
ou emocionais (beleza, atração, auto-estima etc.) para se estabelecer?
Quais? Que relações há entre o produto e a natureza dos argumentos?

Comentário
Independentemente da propaganda que você tenha escolhido, deve ter observado que,
normalmente, há uma associação entre o produto e um determinado objeto-valor: sabonete e sedução;
carro e status; tempero e reconhecimento/elogio;
Para dar conta de suas intencionalidades, a propaganda trabalha com uma linguagem
simbólica, por trás da qual estão modelos de todo o tipo: modelos de felicidade, de status social, de
harmonia, de amor perfeito etc. Você já viu alguma mulher sensual vendendo tempero de cozinha?
Difícil, não é mesmo? Em geral, propagandas que envolvem tarefas domésticas têm como protagonistas
atrizes que incorporam o padrão de dona-de-casa, enquanto propagandas de itens de beleza fogem
desse padrão, estruturando-se a partir de modelos femininos de vaidade e sensualidade.
Assim, podemos perceber que, dependendo das intenções de persuadir o receptor, a
publicidade lança mão de um tipo específico de linguagem e de modelos específicos de comportamento
humano. Um item, no entanto, parece ser uma constante nesse tipo de linguagem: o uso de verbos
no modo imperativo, expressando ordens e exortações de comportamento (faça, compre, ligue, peça,
venha, prove etc.) e o apelo a elementos emocionais como status (um carro que, quando você passa,
todos se voltam para olhar), beleza (uma pele macia como a da atriz de tevê), poder (um cartão de
crédito que lhe permite circular por lugares sofisticados), conforto (um tênis contra impacto), bemestar (um produto de limpeza que livra a casa de bactérias) etc.
Na linguagem da propaganda, tudo é cuidadosamente pensado para atender a
intencionalidades específicas. Ao assistir à propaganda de um guaraná colocado ao lado de um saco
de pipocas de aparência crocante, por exemplo, chegamos a sentir sede, não é mesmo? Principalmente
se a propaganda for veiculada na hora do lanche. E isso tudo, gotículas de suor na garrafa, cor e
aparência fumegante da pipoca e horário de veiculação do comercial são cuidadosamente pensados
para provocar exatamente essa sensação: vontade de beber o guaraná. Trata-se da conjugação da
linguagem verbal e não-verbal em favor de uma intencionalidade específica de comunicação.
Sanches (1994) afirma que a publicidade são os próprios cidadãos, porque ela está na base cultural
da sociedade e reflete os valores, morais, éticos e culturais dessa mesma sociedade. Assim, a publicidade
constrói a sua linguagem através de imagens que resgatam aspectos da individualidade na coletividade.
Imagine que você está sentada em frente ao televisor assistindo a sua novela preferida e, no
intervalo, surge uma belíssima propaganda, protagonizada por um modelo espetacular vendendo
botas para uso na neve. Uma propaganda como essa funcionaria no Brasil? Difícil, não é mesmo,
afinal não há, por aqui, demanda para botas de neve. Para funcionar, a propaganda precisa se
identificar com as necessidades do consumidor ou criar essas necessidades, afinal ela “projeta um
sujeito com sonhos e desejos comuns, já que o grau de identificação pode determinar a circulação do
produto no mercado consumidor” (NAGAMINE, 2000, p. 75).
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2. A linguagem das telenovelas
Depois de refletir sobre a propaganda, vamos “invadir” o
território das novelas! Seus alunos vêem novelas de tevê? Pois é,
elas são uma verdadeira mania nacional, não é verdade? Nelas,
assim como em toda a programação televisiva, a associação de
recursos verbais e não-verbais é uma das estratégias mais significativas; através dessa associação, a televisão imprime novos padrões
de comportamento, valendo-se de uma linguagem visual e auditiva para veicular significados múltiplos. Isso está presente em toda
a grade de programação das tevês abertas e por assinatura. As telenovelas, através de uma linguagem informal, corporal, gestual e
plástica, constroem universos imaginários buscando, com cuidado, conquistar a identificação dos telespectadores.
A linguagem desses programas é cuidadosamente pensada para
combinar com o espaço sociocultural no qual eles se inserem. Um
aspecto revelador desse cuidado são os laboratórios aos quais a maior
rede de televisão do país submete suas novelas, após algumas dezenas
de capítulos terem ido ao ar. Nessas ocasiões, um grupo de
telespectadores, cuidadosamente selecionado para representar a população a quem se destina a novela, é ouvido pelos núcleos responsáveis pela programação, com vistas à realização de correções na trama
da novela, em aspectos que não estão agradando ao telespectador. Isso
explica porque, por exemplo, não raro, as novelas simplesmente mudam a linguagem verbal, os cenários, os rumos do enredo, matam ou
ressuscitam personagens. Tudo para que a linguagem veiculada pela
tevê encontre ressonância na casa do telespectador.

3. A linguagem dos programas de auditório e a linguagem dos
programas infantis
As crianças, no entanto, parecem gostar mais dos programas
infantis a elas endereçados do que propriamente das telenovelas,
não é mesmo? Ah, e muitos de nossos alunos não passam um
domingo sem assistir aos programas de auditório... Vamos refletir
um pouco sobre esses dois tipos de programas?

87
De que tipo de recursos se valem os programas de auditório
para garantir audiência? Como esses programas lidam com questões
como sexualidade e relacionamento humano? De que forma exploram questões como violência, papel da mulher na sociedade, família, infância? Que valores sócio-históricos esses programas veiculam?
A linguagem desses programas, os recursos verbais e nãoverbais de que se valem, as intenções que estão por trás das escolhas
de personagens, de espaços, de apresentadores, o tipo de música
que veiculam, os espaços que abrem para a cultura popular e para
a cultura erudita, a forma como usam a grade de programação
para vender produtos, tudo isso merece nosso olhar reflexivo como
educadores, porque as relações que nós, na condição de
espectadores, estabelecemos com quem veicula esses programas
são mediadas pela linguagem. Que linguagem é essa?
Segundo Cambi (1999), a cultura veiculada pelos meios de
comunicação baseada no princípio do lazer tem livre trânsito em
toda parte. A reflexão que fazemos sobre a cultura veiculada por
programas desse tipo precisa considerar que essa cultura é uma
cultura de evasão, mas também de integração. Trata-se de uma
concepção cultural de uma época chamada “reprodução técnica
da arte” , num tempo novo, que leva a arte às massas populacionais,
simplificando-a e vulgarizando-a. Escreve o autor:
[...] os mass media desenvolvem um papel de emancipação das massas,
não só afastando-as da “cultura popular” e introduzindo-as em âmbitos
diferentes [...] de cultura, ainda que fragmentados e empobrecidos, mas
também, por exemplo, aproximando-as da linguagem, do léxico, da
sintaxe das classes mais cultas.

Isso, de alguma forma, revela-se também com relação à programação infantil. Ao longo de vários anos, os programas televisivos
para crianças caracterizaram-se pela dualidade entre a brincadeira
da infância e a sensualidade das apresentadoras desses programas,
as quais marcaram sua atuação por fortes apelos de consumo,
potencializando em grande medida a infância como mercado consumidor. A linguagem desse programas, veiculando essa dualidade
brinquedo/beleza sensual e atuando em favor dos apelos
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consumistas, ampliou os espaços da programação infantil, alterando muitos aspectos do universo sociocultural das crianças.
As propostas de programação nesse campo vêm sendo alternadas com idéias pretensamente educativas, fundamentadas
na presença de personagens do reino animal como protagonistas
ou retomando clássicos da literatura infantil. O que parece relevante nesse processo é o status que a infância vem ganhando nas
últimas décadas como público receptor da produção televisiva,
revelando-se um segmento de mercado promissor para determinadas redes de tevê.
Uma outra face desse processo é a forma como a programação infantil vem contribuindo para ampliar as representações de mundo e a construção de significados socioculturais
por parte das crianças, contribuindo para o desenvolvimento
da linguagem infantil e assumindo um papel de destaque na
formação da consciência das crianças como sujeitos de um dado
tempo sócio-histórico.
Assim, longe de colocar a televisão no banco dos réus, julgando o quanto ela contribui ou não para enriquecer a cultura
nacional, o que queremos é olhar para os recursos de linguagem de
que ela se vale para comunicar, o que, em geral, tem por base
considerações acerca do contexto sociocultural em que se inserem
os telespectadores que as redes desejam atingir com sua programação, isso porque, se a linguagem utilizada pela televisão não for
compreendida pela população consumidora dos programas, não
haverá audiência e, conseqüentemente, não haverá anunciantes
para sustentar as redes de televisão no ar.
Assim, dá-se uma busca constante pela linguagem ideal, mais
ou menos objetiva, mais ou menos explícita, mais ou menos elaborada, mais ou menos informativa, mais ou menos artística, mais
auditiva ou mais visual, enfim, dá-se um “dosar” constante dos
recursos verbais e não-verbais, com vistas a atender a objetivos
específicos de comunicação.
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O QUE A ESCOLA “TEM A VER” COM TUDO ISSO?
Estamos registrando essas questões para explicitar a você a
importância da discussão dessas linguagens, de suas
intencionalidades e de suas condições de produção, no ambiente escolar. A criança precisa ser motivada a refletir sobre questões dessa natureza, ou seja, precisa exercitar a criticidade, compreendendo o que está na superfície de palavras, frases, imagens
e sons, e o que está subjacente a essa mesma superfície. No capítulo 4 do caderno1b vamos discutir isso melhor, ou seja, que
recursos teóricos você pode usar para desenvolver uma
metodologia de análise de textos como esses.
Sabemos, enfim, que a presença da mídia na vida do homem
de hoje é marcante. O que se estende à educação. Segundo Cambi
(1999), a mídia de massa, ao lado da chamada indústria cultural,
desde seu surgimento, provocou a expansão do espaço da imagem
e do som em relação à linguagem verbal, modificando todo o
universo educacional, uma vez que deslocou os agentes educacionais tradicionais de sua centralidade. A educação contemporânea,
segundo esse autor, sobretudo em razão da mídia de massa, revelase profundamente diferente da educação do passado “e vem colocar problemas novos à reflexão [...], problemas de vinculação com
outros agentes educativos, [problemas] de integração com outras
formas de comunicação” (CAMBI, 1999, p.634).
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Nós, neste caderno, estamos preocupadas em discutir com
você essas questões, porque estamos pensando (a exemplo do
que registramos no objetivo geral deste capítulo) em como lidaremos com esse tipo de linguagem em sala de aula. Nesse
sentido, Penteado (1991, p.97) registra: “Os alunos são
telespectadores que gostam de TV e aprendem com ela: modos
de falar, slogans, padrões de comportamento, informações, padrões de análise. Tudo isso se dá através da linguagem icônica
ou imagética e da linguagem sonora”, ou seja, tudo isso se dá
conciliando linguagem verbal e linguagem não-verbal e merece nosso olhar cuidado.
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Finalizamos com Cambi (1999, p.634):
Os mass media, para o bem ou para o mal, aparecem sobretudo como
os primeiros educadores das crianças e dos jovens e levantam problemas
que devem ser enfrentados tanto pelos educadores quanto pelos produtores dos seus programas, mas também pela sociedade em seu conjunto
(e, dentro dela, pelos intelectuais e pelos políticos).

Essas considerações sinalizam para a importância da discussão do papel da mídia, sobretudo tendo presente o quanto as
crianças estão expostas a esses meios de comunicação e o quanto a
linguagem desses meios de comunicação participa da formação da
consciência dessas crianças.

A LINGUAGEM VIRTUAL
Por muito tempo, os estudiosos da linguagem da mídia preocuparam-se principalmente com a televisão, apesar de trabalharem a linguagem do cinema, das revistas, do rádio, enfim, as diferentes linguagens de massa. Com o advento da internet, essa
realidade vem se modificando.Nagamini (2000, p. 39) escreve:
O surgimento de equipamentos de informática e o potencial cada vez
maior de criação de um mundo virtual modificaram a organização do
cotidiano nos vários segmentos da sociedade, exigindo um novo olhar e
outra leitura de mundo.

A linguagem do hipertexto
Por muitos anos, convivemos com textos que se multiplicaram a partir da invenção da imprensa, isto é, textos lineares e
espaciais – frases, parágrafos, páginas e capítulos que se sucedem
numa ordem determinada. Mesmo no texto oral, face a face, existe essa noção de linearidade – um fala e o outro responde, embora, às vezes, os turnos de fala se cruzem, e de espacialidade – os
interlocutores se encontram em um espaço real de comunicação.
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No mundo digital, não há essa noção de linearidade e de
espacialidade; a expressão de uma idéia ou linha de pensamento
pode incluir inúmeros outros indicadores, a que o usuário pode
recorrer ou não. Negroponte (1995, p. 66) escreve:
texto é um complexo modelo molecular, onde
A estrutura de um hiper
hipertexto
se pode reordenar informações, expandir frases e fornecer, instantaneamente, definições de palavras. As informações podem ser “esticadas” ou
“encolhidas” de acordo com as ações do leitor. As idéias podem ser abertas e analisadas com múltiplos níveis de detalhamento.

Como podemos perceber, a linguagem de um texto digital
ou hipertexto não é a mesma do texto clássico porque se trata de
um processo interativo, já que o texto virtual “é plástico, dinâmico, dotado de uma certa autonomia de ação e reação” (LÉVY,
1993, p.121). E, sobre o hipertexto, continua Lévy:

Hipertexto é,
segundo o dicionário Aurélio
(FERREIRA
1999, p.1050),
o “conjunto de
textos estruturados [...] geralmente implementado
em
meio eletrônico
computadorizado,
no qual as remissões correspondem a comandos
que permitem ao
leitor
passar
diretamente aos
elementos
associados”.

A quase instantaneidade da passagem de um nó a outro permite generalizar e utilizar em toda a sua extensão o princípio da não-linearidade.
Isso se torna a norma, um sistema de escrita, uma metamorfose de leitura, batizada de navegação(p.37).

Essas características exigem que a linguagem do texto virtual
seja mais dinâmica, marcada pela interação verbal e não-verbal,
principalmente porque o suporte do hipertexto não é físico, palpável, ou seja, diferentemente do texto tradicional, no hipertexto,
o usuário não pode ter uma visão do todo, manusear o material,
uma vez que é muito pequena a superfície que pode ser acessada
em um mesmo instante – o que vemos, no máximo, é o que cabe
na tela do computador de cada vez; o que vem antes ou depois,
não pode ser manuseado como no texto tradicional. “É como se
explorássemos um grande mapa sem nunca podermos desdobrálo, [analisando-o] sempre através de pedaços minúsculos”(p.37).
Continua Lévy:
O hipertexto é dinâmico, está perpetuamente em movimento. Com
um ou dois cliques, obedecendo, por assim dizer, ao dedo e ao olho, ele
mostra ao leitor uma de suas faces, depois outra, um certo detalhe amEducação a Distância
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pliado, uma estrutura complexa esquematizada. Ele se redobra e desdobra à vontade, muda de forma, se multiplica, se recorta e se cola outra
vez de outra forma. Não é apenas uma rede de microtextos, mas um
grande metatexto de geometria variável, com gavetas, com dobras. Um
parágrafo pode aparecer ou desaparecer sob uma palavra [...] de fundo
falso em fundo falso” ( p. 40 e 41).

Detalhe!
A discussão da
linguagem virtual remete à
discussão
do
cruzamento da
língua
portuguesa com o
inglês. Prova
disso é o fato de
os usuários de
computadores
e s t a r e m
“deletando” e
“logofando” suas
mensagens e seus
equipamentos. E
isso é ruim? Não
se trata de valorar
essa influência,
mas de perceber
que ela faz parte
de todo um contexto sociocultural que se
desenha, no qual
os
Estados
Unidos ocupam
uma
posição
econômica de
destaque e, como
conseqüência,
projetam a sua
língua sobre as
demais nações,
como a França fez
em
décadas
passadas.

E então, você já tinha pensado sobre essa característica da
linguagem virtual? É exatamente por isso que ela é virtual, cheia
de possibilidades, de vias que se abrem – quando você acha que
viu toda a página, abre-se um novo caminho. Ah, e a linguagem
virtual é a linguagem digital, mas esse “digital” nada tem a ver
com “dedo”, relaciona-se com dígito binário, ou seja, o bit – linguagem que combina o dígito 0 e o dígito 1 para produzir significados, construindo representações do real.
Lembra o que “falamos” sobre signo na seção 1 deste capítulo? Pois é, Pierre Lévy (1998) escreve que o mundo virtual é signo,
porque as realidades virtuais “estão no lugar de algo”, simbolizando universos diferenciados. Não é fantástico isso? Trata-se da conjugação da linguagem verbal e não-verbal criando universos tão
enovelados quanto abertos.
Haveria muito a “dizer” sobre a linguagem virtual, mas o propósito, aqui, é somente introduzir você no estudo do tema, para que possa
preparar-se no sentido de incluir a linguagem virtual no dia-a-dia de
sua sala de aula, afinal, se você lembrar o que “falamos” antes sobre as
“condições sócio-históricas de produção” de um texto, vai perceber que
as crianças de hoje vivem em uma sociedade muito mais complexa e
com um número muito maior de informação disponível do que as
crianças de outrora – nós, quando meninas(os) por exemplo.
E, agora, o que “dizer” ao final desta seção que “passou” por assuntos tão múltiplos? Talvez baste “dizer” que a multiplicidade de questões
tratadas aqui relaciona-se com as formas múltiplas através das quais a
linguagem se manifesta, revelando o quão múltipla é a cultura humana
na atualidade. Quer uma prova? Ligue o botão de sua televisão no on
(olha o inglês aí!) para assistir ao Fantástico, que vai convidar você a
responder (pela internet ou por telefone) que assunto quer ver na
próxima semana. Quando você chegar ao computador para fazer isso,
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talvez seu filho esteja em um site vasculhando a vida do Harry Potter
(aquele personagem de livro infantil que está na moda) e peça a você
para desligar o som, no qual Sandy e Júnior “berram”para a vizinhança
uma versão nacional de um clássico da pop music.
Ao desligar o som, você tropeça em um álbum de figurinhas
que tem os personagens todos da turma da Mônica, aquela mesma
Mônica que está estampada na mortadela de frango que você tirou
da mesa ainda agorinha. E, então, quer usos mais múltiplos da linguagem do que esses? E isso é apenas um momentinho de sua vida
diária. Você acha, desse modo, que ainda pode dar aulas perguntando quem é o personagem central do texto do livro didático? Ufa!!
* //\/\/\/\/\/\/\\ *
ATIVIDADE
Retome a atividade realizada sobre a linguagem da propaganda e,
a partir dela, explique qual a importância do trabalho com as
linguagens da mídia no contexto de Séries Iniciais e de Educação
Infantil
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Comentário:
Em sua resposta, você deve ter pontuado que a inserção do trabalho com as linguagens da
mídia, no dia-a-dia da escola,é atitude fundamental para o profissional que deseja efetivamente
oferecer condições a seus alunos a fim de que de fato se construam como cidadãos capazes de “ler”
criticamente o universo sociocultural e econômico no qual estão inseridos.
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A “CIÊNCIA” E A SU
A LINGU
AGEM
SUA
LINGUA
Seção 5

Objetivo específico
específico:
identificar o papel da linguagem técnico-científica (ou de especialidade), sua caracterização, sua difusão
nos vários campos de saber.



[...] os homens e as palavras educam-se reciprocamente uns aos
outros, todo aumento de informação do homem é ao mesmo tempo o
aumento de informação de uma palavra e vice-versa. De modo que,
mesmo aqui, não existe diferença entre ambos (palavra e homem)
(PEIRCE,1977, p.307 e 308).

Trabalhando este caderno até este ponto, talvez você já tenha se perguntado, dentre as linguagens aqui abordadas, qual delas caracterizaria este texto que agora você está lendo e processando. Por outro lado, a escola, sob o olhar do senso comum, ainda
continua promovendo primordialmente a forma mais abstrata de
uso da escrita, aquela caracterizada pela linguagem técnica ou
científica, certo? Pois é, mas a questão não é assim tão simples;
tentemos, no entanto, uma aproximação...
O primeiro passo seria traçar um paralelo entre a linguagem
comum e a linguagem de especialidade. Em alguns momentos,
como este agora, você deve estar tendo a impressão de que estamos
“conversando” e que a linguagem do nosso “diálogo” não é muito
diferente daquela que usaríamos em um contato pessoal, direto.
Em outros momentos, porém, você certamente sentiu que “as coisas” eram mais complicadas. Pense nas passagens essencialmente
teóricas em todos os cadernos trabalhados por você até aqui, ou
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nos primeiros parágrafos deste capítulo, onde tentamos elucidar
conceitos como “significante” e “significado” dentro da teoria de
signo de Saussure. Quer dizer, usamos uma linguagem técnica (ou
de especialidade) para “falar” da “técnica” da linguagem. Complicado? Pois é, mas você não está sozinho neste “emaranhado”
temático: as linguagens de especialidade
especialidade. Vamos a exemplos do
que estamos dizendo.

As origens
O grande químico Lavoisier, já em 1787, apresentou um
manifesto diante da Academia Royal de Ciências em Paris,
defendendo um processamento sistemático dos vocabulários de
especialidade (não estamos falando da tabela periódica, mas de toda
a linguagem da Química!). Ele entendia a terminologia técnica como
instrumento heurístico para aquisição eficiente de conhecimento e
insistia na necessidade de sua divulgação institucional, quer dizer,
os termos deveriam ser fixados por normas. Para Lavoisier e seus
colegas, era muito claro o papel desempenhado pela linguagem
técnica na pesquisa e no desenvolvimento científico. Até hoje, ainda
aceitamos passivamente que a revolução na Química Moderna só se
iniciou depois de um tratamento sistemático, nos moldes ditados
pelo manifesto de Lavoisier, na terminologia.

Heurística é um
conjunto
de
regras e métodos
que conduzem à
descoberta, à
invenção e à
resolução
de
problemas
(FERREIRA,
1999).

Uma revolução científica fundamentada em uma questão
lingüística, você já pensou?
O exemplo da terminologia da Química, como constituinte
de uma linguagem de especialidade, é apenas um exemplo dentre
centenas de “especialidades” com as quais nos defrontamos durante a nossa vida. Lembre-se, porém, de que o conhecimento da
terminologia da Química, abstraída do texto onde ela se efetiva,
não nos traz real conhecimento da Química como campo de saber, o que vale também para todas as outras áreas de especialidade, embora Lavoisier (e muitos outros!) até pudesse pensar assim.
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De qualquer forma, o exemplo serve para você juntar mais
um argumento em favor do que estamos enfatizando nesta disciplina: a importância da linguagem no desenvolvimento do homem, ou melhor, na sua constituição como sujeito.
Um ex
emplo mais atual
exemplo
Passamos a abordar um exemplo mais concreto, extraído de
nossa realidade imediata, ou seja, de uma área de saber da escola,
a fim de sairmos de considerações históricas. Reproduzimos um
trecho de um texto qualquer de Ciências, extraído de um livro
didático de Ensino Fundamental:
SIQUEIRA,C.R.
e. al. Ciências
Naturais 4 Projeto Presente!,
São Paulo: Moderna, [s.d.],
(p.70).

A atmosfera é composta de vários gases, entre eles o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico. Essa composição tem sido alterada nos últimos
anos devido à grande produção de gás carbônico, originário principalmente da queima de combustíveis. O gás carbônico é um gás usado
pelos vegetais e pelas algas para a realização da fotossíntese, mas é também o maior responsável pelo aquecimento do planeta.

Gostaríamos que você analisasse detalhadamente a linguagem utilizada no texto didático acima. De maneira geral, observamos um vocabulário básico do português brasileiro que serviria
para referenciar e estruturar qualquer realidade do mundo objetivo, certo? Ainda com relação ao vocabulário, no entanto, percebemos que nem tudo é assim tão elementar, muito menos para um
aluno de 4ª série. Palavras como “fotossíntese”, “gás carbônico”,
“oxigênio”, “nitrogênio” certamente constituem uma terminologia
típica dessa área de especialidade e que certamente não faz parte
do nosso vocabulário do dia-a-dia. Seria até cômico se mandássemos alguém mudar a nossa violetinha favorita para um lugar com
maior incidência solar, a fim de que ela pudesse realizar a
fotossíntese a contento, você não concorda?
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A importância da terminologia
Nos dois exemplos, abordamos essencialmente questões
terminológicas e, se continuássemos citando outros exemplos, você
veria que sempre teríamos de fazer uma referência à terminologia.
Poderíamos dizer, então, que a linguagem técnica é caracterizada pela
maior incidência de um vocabulário específico (em muitos casos são
signos normatizados que só servem para referenciar a área de especialidade em questão). Mas não é só isso. Volte novamente ao texto
didático anterior. Podemos observar, também, que, além da quantidade e da produtividade desses recursos lingüísticos individuais (podemos até considerá-los estacionários, dado que são passíveis de serem listados em dicionários técnicos especializados), observamos, ainda,
um aspecto dinâmico (de todo o “resto”, excetuando-se os termos
técnicos), em relação dialética com os termos, constituindo o que
podemos classificar de texto técnico/científico ou de especialidade.

No Brasil, o
órgão responsável
pela normatização
de terminologia é
a ABNT –
Associação Brasileira de Normas
Técnicas)

A terminologia e o texto de especialidade
Hoffmann (1988, p.126), um especialista renomado na área
das linguagens de especialidade, apresenta-nos uma definição, sintetizada a partir de várias concepções teóricas sobre o que vem a
ser o texto técnico científico, e que traduzimos para você.
O texto de especialidade é instrumento e resultado de uma atividade
lingüístico-comunicativa, em conjunto com uma atividade socioprodutiva
especializada; consiste de uma quantidade limitada de sentenças ou unidades sentenciais, ordenadas lógica, semântica e sintaticamente, que
correspondem, como signos lingüísticos complexos, a proposições complexas na consciência dos homens e a fatos complexos na realidade objetiva.

Você deve ter percebido que essa definição é bastante geral,
o”
o que nos leva à conclusão de que não existe mesmo algo como “o
texto técnico em si, conseqüentemente também não existe “aa ”
linguagem de especialidade. Hoffmann (1988, p.132) “diz” que
se trata mesmo de uma multiplicidade de variedades que apresentam, tanto similaridades entre si, como também uma multiplicidade
de diferenças significantes.
Educação a Distância

C
A
P
Í
T
U
L
O
II

98

Conteúdos e Metodologia do Ensino da Linguagem

Diferenças e similaridades: textos e linguagens de
especialidade.
No universo de diferenças e similaridades entre as variedades de
textos de especialidade, e conseqüentemente das linguagens de especialidade que caracterizam cada um deles, é que situamos a nossa
atividade analítica. Você mesma(o) poderia fazer um levantamento
desses aspectos, tendo em mãos textos de especialidade diversos: ensaio, artigo de livros didáticos, resenha, relatório técnico, contrato,
carta comercial, artigo de enciclopédia etc. Ou, quem sabe, você
poderia realizar essa empreitada com os seus alunos, fazendo uma
comparação com a linguagem literária, ou da mídia, por exemplo.
Fazendo isso, você perceberá a dificuldade de abstrair a linguagem de especialidade do texto no qual ela se manifesta objetivamente. Melhor “dizendo”, somente a análise do texto de especialidade é que nos permite uma aproximação de como essas linguagens
são constituídas, permitindo-nos, por exemplo, detectar a freqüência de classes de palavras nominais como contentores primordiais
de informação. Estamos nos referindo aos substantivos e aos adjetivos, e que vão, inclusive, aparecer como verbetes em dicionários de
especialidade. Você perceberá também um esvaziamento do conteúdo semântico dos verbos, quer dizer, haverá uma maior incidência de verbos de ligação (verbos ser, estar etc), uma vez que a “ação
verbal” é substantivada (na verdade,“terminologizada”). Para você
entender melhor: “ocorre corrosão” ao invés de “corroer”, “ocorre
solidificação” ao invés de ”solidificar” etc.
Também percebemos, nesses textos, a sinteticidade do conjunto, proporcionada principalmente pela própria terminologia. Para tanto, tomemos um exemplo: pense no tamanho que tais textos viriam a
ter se tivéssemos que definir toda informação subjacente à “oxidação”
com termos da linguagem comum, toda vez que quiséssemos nos
referir a ela em um texto de Química. O caráter impessoal do estilo
técnico-científico também contribui para essa sinteticidade, já que o
assunto é tratado diretamente, objetivamente.
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Uma questão prática
É claro que não foi a nossa intenção desenvolver, aqui, toda a
teoria sobre as linguagens de especialidade em geral, ou mesmo
sobre textos de especialidade em particular, no que tange à parte
constitutiva desses mesmos textos. Para a sua prática acadêmica e
pedagógica, porém, achamos relevante levantar aspectos que caracterizam esse tipo de texto como unidade funcional estruturada,
sob uma concepção centrada no processo e não no produto tãosomente. Para tanto, pontuamos quatro características que você
deveria levar em conta em todas as situações em que você mesma(o)
se confrontar com esses tipos de texto e, conseqüentemente, com
as linguagens que os caracterizam. Como fonte de imediata análise, pense novamente em todos os Cadernos que você já estudou (e
também naqueles que ainda tem pela frente!). Essa sistematização
é igualmente uma proposta de Hoffmann (1988). Vamos a ela, de
forma bastante sintetizada.
eis sociais (na emissão e na recepção) – Aqui, você
1. Variáv
ariáveis
levará em conta se o leitor (você ou o seu aluno) já partilha de
conhecimento de mundo para processamento do texto, se a relação
a ser estabelecida é entre leigo e especialista ou entre especialistas.
o – Você analisará o conteúdo
2. Propósito comunicativ
comunicativo
informacional do texto em questão e se o autor está em posição de
tentar convencê-lo de algo, mobilizá-lo à ação, normatizar algo,
captar o seu interesse etc. Verificará também o procedimento comunicativo dominante no texto: comunicar, afirmar, definir, avaliar, relatar, contestar, comprovar, comentar, argumentar, apelar,
recomendar etc.
3. Situação comunicativ
comunicativaa – Você verificará se o texto de
especialidade é resultado de uma pesquisa, é didático, é uma
popularização, se ele é atual ou tradicional.
4. Ár
ea comunicativ
Área
comunicativaa – Neste aspecto, você irá identificar
se o texto é interdisciplinar, das ciências naturais ou sociais, da
economia, da produção material, se é político etc.
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De posse dessas informações, você certamente se sentirá mais
próximo de captar o sentido de um texto de especialidade qualquer e, como professor, terá condições de avaliar melhor os textos
escolhidos por você ou pelos seus alunos.

Tomemos como
exemplo
um
advogado conversando com
você e conversando com um
juiz, em momentos distintos. Há
toda uma “negociação” lingüística
ali presente, você
concorda?

Acreditamos não romper o construto vygotskyano aqui, traçando um paralelo entre este autor e Hoffmann. De modo geral, os
dois autores defendem que, mobilizando aspectos pragmáticos para
identificação da referência (o assunto, se você preferir), observando
os pressupostos interpretativos, o conhecimento de mundo (no capítulo 4, esse conceito será trabalhado especificamente) e o trabalho lingüístico dos interlocutores postos em jogo você se aproximará
desse sentido
sentido, que só é capturável no contexto interacional.

Considerações finais desta seção
Feita esta pequena incursão nesta vasta área que compreende
as linguagens de especialidade, você deve ter se dado conta de sua
relevância no universo escolar, seja esse de ensino pré-escolar, fundamental, médio ou universitário, pois o texto de especialidade
está tradicionalmente atrelado à qualquer difusão do saber. É claro, também, que o domínio dessas linguagens é incremental e
diretamente proporcional ao número de áreas que passamos a dominar ao longo de nossa vida, auxiliando no desenvolvimento de
uma competência lingüística que extrapola o simples domínio
lexical e gramatical.
Como dissemos, é praticamente impossível dissociar as linguagens dos textos nos quais elas se realizam, os textos de especialidade, que, em nossa prática escolar, devem ser concebidos como
unidade estrutural e, sobretudo, funcional. Veja, porém, que não
estamos defendendo a supremacia dessa linguagem em relação às
demais linguagens abordadas aqui, mesmo que tradicionalmente
ainda seja isso que a escola faz. O que pretendemos é chamar a sua
atenção para a contribuição das linguagens de especialidade, e de
todas as linguagens, na constituição das experiências humanas.
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ATIVIDADE
Imagine a seguinte situação...
Você está conversando com o seu tutor sobre o assunto de uma
prova qualquer. O seu tutor lhe diz: “O polígono de freqüências é
usado também para representar as freqüências ou as percentagens
de uma distribuição de freqüências. Este gráfico é formado por
uma linha poligonal fechada, e as classes são representadas por
seus pontos médios.” Você faz os devidos ajustes em seu caderno
e sai para uma hora marcada com o seu dentista, que lhe faz o
seguinte comunicado: “O seu abscesso no órgão cavitário foi resultado de uma oclusão imprópria. Teremos de fazer um ajuste de
oclusão no pré-molar e uma extração de siso.”
Baseando-se no que foi estudado nesta seção, discorra sobre os
fenômenos que entraram em jogo nessas duas interações verbais.
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Comentário
Para essa atividade, você deve ter levado em conta o fato de que as linguagens técnicas, apesar
de serem tão difundidas em nosso dia-a-dia e no universo escolar, não gozam de nenhum privilégio
em relação às demais linguagens aqui abordadas. E, apesar de se reservarem a elas inclusive dicionários
específicos (Dicionário de Dentística, Dicionário de Estatística etc.), o que parece conferir-lhes um
certo grau de supremacia, o substrato de que são “feitas” é, na verdade, exatamente o mesmo da
linguagem comum, o que nos remete à seção de abertura deste capítulo, à noção de signo, de
significado, de significante... E como você irá perceber, essa noção vai permear também todos os
capítulos que você tem pela frente.
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RESUMO
Este foi um longo capítulo, não é mesmo?! Sabemos que você
deve ter se empenhado de fato para estudá-lo com carinho, afinal
ele trata das diferentes linguagens do universo contemporâneo. Ao
longo deste capítulo, você pôde descrever o signo como elemento
comum a diferentes formas de expressão da linguagem e pôde identificar essas formas de expressão, relacionando-as entre si.
Na primeira seção, você pôde definir o que é signo, entendendo-o
como a associação de um significante a um significado e observando as
múltiplas formas que os significantes podem assumir, mas focalizando,
sobretudo, o papel do signo como instrumento de mediação simbólica.
Na segunda seção, você pôde identificar alguns fatores que levam o ser humano a criar e a apreciar diversas formas de arte, reconhecendo tais formas como um tipo de linguagem e como um importante veículo de expressão e comunicação na escola. Na seção,
pontuamos três diferentes formas de conceber a arte, ampliando o
seu leque de informações e de critérios para lidar com essa questão.
Na terceira seção, continuamos a tratar da arte, mas especificamente da arte literária. Estudando-a, você pôde definir literatura como campo de entrelaçamento de várias linguagens. Estamos
seguras de que você pôde compreender o que define um texto
literário e a dimensão que o conceito de literatura pode assumir.
Na quarta seção, você pôde descrever as linguagens da mídia
e identificar a importância da discussão pedagógica dessas linguagens. Percorremos vários “territórios” dos meios de comunicação e
da linguagem virtual, para “dizer” a você o quanto é importante
levar essas linguagens para a sala de aula.
Finalmente, na quinta e última seção, você pôde identificar
o papel da linguagem técnico-científica (ou de especialidade), sua
caracterização, sua difusão nos vários campos de saber. Nesta seção, “conversamos” sobre particularidades da linguagem das “ciências”, apresentando a você algumas características a partir das
quais você pode melhor analisar este tipo de linguagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi uma caminhada interessante até aqui, não é
verdade? Com certeza, esse percurso se constituiu em
uma oportunidade significativa de refletir sobre questões fundamentais para sua prática docente. Você, em
seu dia-a-dia como professor(a), ou na preparação que
empreende para tal, já tinha pensado sobre o que é
linguagem na perspectiva sociointeracionista, ou sobre o que há em comum entre as linguagens, ou, ainda, sobre a importância de levar para o universo escolar as tantas “caras” através das quais a linguagem se
revela no mundo contemporâneo?
Esperamos que, se essas questões se revelaram
novidades em seu processo de formação profissional, elas tenham conquistado sua atenção, a fim de
motivar você a buscar maiores informações, a ler mais
sobre o assunto, a vasculhar sites da internet, a questionar seu tutor e a nós, Equipe de Linguagem. Esperamos, enfim, que, como “diz” Rubem Alves, a
“mosca azul” tenha picado você de modo a contagiála(o) com a curiosidade que deve marcar a nossa
busca constante como alunos-professores ou como
professores-alunos.. Então, vamos seguir nessa busca? Que venha o Caderno 1b – A linguagem oral e
a linguagem escrita.
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APRESENTAÇÃO
Olá!
E então, como foi o estudo do Caderno 1a – A linguagem
e suas múltiplas manifestações? Esperamos que você tenha
concluído o estudo definindo linguagem em uma perspectiva
sócio-histórica e identificando algumas das principais formas
de manifestação da linguagem: a linguagem das artes, a
linguagem da literatura, a linguagem da mídia e a linguagem
das ciências. Tudo certo até aqui? Que bom! Então vamos
prosseguir em nosso estudo, afinal temos este caderno e
mais um pela frente. Fique, porém, tranqüila(o), estamos
seguras de que você se sairá bem nesta disciplina, afinal
embora o conteúdo seja longo, ele é acessível, e mais, é
fascinante, não é mesmo?
“Falemos”, porém, deste caderno – o Caderno 1b – A
construção participativa dos sentidos da linguagem. Ele se
constitui de dois capítulos distintos. No primeiro deles,
tratamos da literatura e de suas múltiplas linguagens. Talvez, ao longo do estudo desse capítulo, você se pergunte:
mas, afinal, o que os assuntos tratados nele têm “a ver”
com a escola? Ao construí-lo, objetivamos investir na sua
formação como leitor(a) porque apostamos que, assim agindo, estaremos favorecendo a sua atuação como mediador(a)
no processo de formação de novos leitores. Estamos certas
nessa escolha? Seguramente sim, afinal, estudando os tópicos contemplados ao longo do capítulo em questão – o
capítulo 3 no conjunto dos três cadernos, você estará apta(o)
a olhar para a literatura com novos olhos e, conseqüentemente, criar novas formas de colocar o seu aluno em contato com a arte literária, isso porque este capítulo revela um
olhar inovador e raro sobre essa arte. Ah, caso você deseje

obter informações mais específicas sobre a literatura infantil, poderá recorrer ao material da disciplina Literatura Infantil, que estará disponibilizado em breve para as(os)
acadêmicas(os) da Educação Infantil.
O outro capítulo que compõe este caderno é o capítulo
4, que aborda a construção dos sentidos no texto. Neste
capítulo, você definirá texto de um modo mais amplo e identificará fatores que asseguram a textualidade de uma mensagem falada ou escrita. Identificará, ainda, os níveis explícitos e implícitos de construção dos sentidos e, acredite, divertir-se-á muito com os textos que registramos no capítulo.
Então pense conosco: o capítulo 3 exigirá de você um
estudo mais teórico, uma abstração maior, dada a forma
detalhada e acadêmica com que foi construído, mas o capítulo 4 compensará você com uma abordagem acessível e
bem-humorada da construção dos sentidos. Esse, enfim, é
o nosso propósito: não abrir mão da informação erudita
que você precisa dominar como profissional, mas manter,
paralelamente, informações acerca de como casar teoria e
prática na transformação do dia-a-dia da escola...ah, na transformação para melhor, isso porque a nossa finalidade última é conquistar uma escola mais humana, mais cidadã e
mais feliz, não é mesmo?

PROGRAMA DE CONTEÚDOS E METODOLOGIAS
DO ENSINO DA LINGUAGEM - Parte 1b

CAPÍTULO III
LITERATURA, LEITURA E VALORES:
algumas considerações éticas e estéticas na abordagem da
literatura
Seção 1 A história da literatura e suas relações com a linguagem
Seção 2 Literatura e valores
Seção 3 As linguagens e a constituição dos gêneros

CAPÍTULO IV
A CONSTRUÇÃO DO SENTIDO DA LINGUAGEM NO
TEXTO:
caminhos teóricos para abordagem textual na escola
Seção 1

O que faz uma palavra ou um conjunto de palavras ser
um texto?
Seção 2 A leitura das “entrelinhas”
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CAPÍTULO III

LITERA
TURA, LEITURAS E
LITERATURA,
VAL
ORES:
ALORES:
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E
ESTÉTICAS NA ABORDAGEM DA
LITERATURA.

Chega mais perto e contempla as palavras.
Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra,
e te pergunta, sem interesse pela resposta,
pobre ou terrível que lhe deres: Trouxeste a chave?
(DRUMMOND apud ZACCUR, 2001)

Objetivo Geral
Ao final deste capítulo, você deverá
explicar a literatura como um processo
histórico articulado ao desenvolvimento
social da linguagem e identificar a
importância da literatura no contexto de sua
atuação como educador(a).
Educação a Distância
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A HIST
ÓRIA DA LEITURA E SU
AS REL
AÇÕES COM A
HISTÓRIA
SUAS
RELA
LINGU
AGEM
LINGUA
Seção 1

Objetivo específico:
definir a dimensão dialógica da linguagem literária a fim de identificar a atuação do leitor na produção
do sentido no texto.


Eu escrevo por intermédio de palavras que ocultam outras
– as verdadeiras. É que as verdadeiras não podem ser denominadas. Mesmo que eu não saiba quais são as “verdadeiras palavras”,
eu estou sempre aludindo a elas (LISPECTOR, 1978).

LEITURAS DA LITERATURA
Como você viu na seção 3, do capítulo anterior, começamos
a tratar das diferentes linguagens e da diferença da linguagem
literária em relação às linguagens rotineiras. Mas só começamos...
Neste capítulo, vamos aprofundar a nossa reflexão sobre a arte
literária enquanto processo criativo com a linguagem.
Levaremos adiante o nosso estudo partindo da seguinte proposição: a literatura não é letra morta dentro de livros, ela é viva
porque está em constante contato com processos criativos da linguagem. Como você também já observou ao estudar o signo, as
palavras são os instrumentos da linguagem que chamamos de signos e que servem para representar algo existente na realidade con-
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creta ou no imaginário. As palavras possuem, portanto, um referente
ente. Ter um referente implica dizer que elas têm, pelo menos,
um significado estável, que é o referente de quem usou a palavra.
Na literatura, porém, as palavras não têm um significado estável,
muito menos um sentido único que é, por exemplo, a condição
básica do texto científico, isto é, o texto científico não pode ser
ambíguo, contraditório e, muito menos, polissêmico.
Na linguagem da literatura, diferentemente da linguagem
da ciência, as palavras vão adquirindo significados reciprocamente, ou seja, em relação a outras palavras no contexto da
frase ou ao longo do texto, e esses significados podem ser ambíguos, contraditórios e até absurdos. As palavras na literatura
adquirem, também, sentidos diferentes em função da própria
diferença entre o momento histórico da escrita e da leitura. A
literatura abriga uma grande variedade de sentidos e incorpora, portanto, toda sorte de polissemia.
Assim, a vida da linguagem literária é definida, principalmente pela ação do leitor para que as relações entre as palavras
façam sentido textualmente e historicamente. É o leitor que, com
sua ação sobre as palavras, dá sentido e, portanto, dá vida ao que
está escrito. Você já pensou como seria dar sentido a um texto
escrito há muito tempo? Que tal dar uma olhada no texto a seguir,
um fragmento da obra “Rei Lear” de Shakespeare, traduzido do
inglês para o português medieval do século XIII?
Este rrey Leyr nom ouue filho, mas ouue três filhas muy fermosas e
amaua-as muito. E huum dia ouue sas rrazõoes com ellas e disse-lhes
que lhe dissessem verdade, qual d’ellas o amaua mais. Disse a mayor
que nom auia cousa no mundo que tanto amasse como elle; e disse a
outra que o amaua tanto como ssy mesma; e disse a terceira, que era a
meor, que o amaua tanto como deue d’amar filha a padre. E elle quislhe mall porém, e por esto nom lhe quis dar parte do rreyno. E casou a
filha mayor com o duque de Cornoalha, e casou a outra com rey de
Scocia, e nom curou da meor. Mas ella por as vemtuira casou-se melhor
que nenhua das outras, ca se pagou d’ella el-rrey de Framça, e filhou-a
por molher. E depois seu padre délla em as velhice filharom-lhe seus
gemrros a terra, e foy mallandante, e ouue a tornar aa merçee d’ell-rrey
de Framça e de as filha, a meor, a que nom quis dar parte do rreyno. E
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elles reçeberom-no muy bem e derom-lhe todas as cousas que lhe forom
mester, e homrrarom-no mentre foy uiuo; e morreo em seu poder.

Não se parece quase nada com o português que conhecemos
não é mesmo? Agora, comparemos com a versão a seguir, na qual
o mesmo “Rei Lear” é apresentado em português moderno:
Este rei Lear não teve filhos, mas teve três filhas muito formosas e amava-as muito. E um dia teve com elas uma discussão e disse-lhes que lhe
dissessem a verdade, qual delas o amava mais. Disse a maior que não
havia coisa no mundo que amasse tanto como a ele; e disse a outra que
o amava tanto como a si mesma; e disse a terceira, que era a menor, que
o amava tanto como uma filha deve amar um pai. E ele lhe quis mal
por isso, e por isso não lhe quis dar parte do reino. E casou a filha maior
com o duque da Cornualha, e casou a outra com o rei da Escócia, e não
cuidou da menor. Mas ela por sua sorte casou melhor que as outras,
porque se agradou dela o rei da França, e tomou-a por mulher. E depois
a seu pai em sua velhice tiraram-lhe os genros a terra, e ficou infeliz, e
teve de recorrer à mercê do rei da França e de sua filha, a menor, a quem
não quis dar parte do reino. E eles o receberam muito bem e deram-lhe
todas as coisas que lhe foram necessárias, e o honraram enquanto foi
vivo; e morreu na casa deles (FARACO,1991).

Vemos nesse exemplo que, mesmo o texto tendo sido traduzido do inglês para o português, a maioria das palavras, na primeira
versão, são praticamente desconhecidas e o sentido delas, então,
nem se fala... O que queremos dizer com isso é muito simples: em
contato com textos, nós estamos sempre em constante processo de
tradução. De acordo com o primeiro momento do nosso exemplo,
o texto foi traduzido da língua inglesa para a língua portuguesa e
sofreu, com certeza, adaptações. Tendo sido, entretanto, a tradução
feita para o português medieval (e, como sabemos, a língua é transformada historicamente), isso impediu uma plena interação com o
texto. Assim, no segundo momento, mostramos exatamente essa
transformação histórica da língua e a necessidade de atualização
que ela acarreta, ou seja, uma tradução para os leitores contemporâneos que conhecem somente o português moderno.
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Atente para o seguinte: traduzir não é apenas o ato de
descortinar o sentido das palavras tal como foram concebidos,
mas é recriá-los num outro contexto. Por isso, dizemos que, de
um modo ou de outro, somos todos tradutores e dizemos, também, que o sentido ou o significado das palavras surge dos processos criativos da linguagem a partir do diálogo que acontece da
relação entre as palavras no texto que foi preparado de antemão
pelo escritor, o que, por si só, não nos oferece garantia alguma
do “sentido verdadeiro” das palavras. E sobre isso já fomos
alertados por uma grande escritora brasileira, Clarice Lispector,
na citação que abre essa seção 1, lembra? A grande verdade sobre
os textos - literários e outros – é que eles têm de ser sempre
atualizados, recriados e traduzidos por um agente histórico: o
leitor, que pode ser você. Experimente!

LEITURAS DO MUNDO
O pensador russo, Mikhail Bakhtin, ao longo de seus estudos
sobre lingüística e literatura, demonstrou que o formalismo excessivo - ou seja, a atenção demasiada para com as regras da escrita e a
preocupação única com a correção da forma, pela qual o discurso se
apresenta - retira da escrita e da leitura a força criadora de sentido
que provém da livre expressão e do diálogo entre o texto e seu leitor,
que se torna, nesse caso, apenas um intérprete. Isso acaba separando
a linguagem, em sua expressão escrita, do contexto histórico, social
e vivencial dos leitores, o que faz da relação entre a escrita e a leitura
somente um meio de fazer uma anatomia da linguagem.
Vygotsky que, como você sabe, foi o pensador que fundamentou a psicologia sociointeracionista, também era um grande
interessado pela arte e pela literatura em seu sentido amplo,
como atividade criativa com a linguagem (VEER, 1996). Tendo
em vista o seu interesse pela literatura e a importância dada por
esse pensador aos processos da linguagem, ou seja, à leitura, à
fala, à escrita, ao manejo dos signos e símbolos culturais (especialmente nas brincadeiras e no faz-de-conta), em Vygotsky temos
uma concepção de linguagem e de literatura que leva em conta
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os vários sentidos que cada palavra pode ter, ou seja, as muitas
leituras possíveis de uma palavra, dependendo de quem seja o
leitor e dependendo do contexto em que ela está sendo lida.
Esses vários sentidos podem ser verbalizados (externados)
na escrita ou podem, também, ficar ocultos no pensamento
(internalizados). Você já deve ter experienciado que, muitas vezes,
na verbalização uma única palavra pode expressar os vários sentidos do pensamento sobre alguma coisa, e, outras vezes, um único
sentido do pensamento precisa de muitas palavras ou de várias
frases para conseguir ser externado.
Todos nós, alguma vez, já dissemos, por exemplo, que algo
“é tudo” para nós, sendo o “tudo” uma forma de expressar a
polissemia desse algo, isto é, os vários sentidos que esse algo tem
para nós. É certo, também, que, em determinadas situações, buscamos explicar um pensamento com clareza e, para isso, acabamos falando sobre muitas coisas. Isso também acontece muito
quando lidamos com as fantasias e com os afetos. Nesses casos, as
palavras não bastam ou se mostram insuficientes para expressálos; é preciso, então, que busquemos na fala, a entonação da
palavra e os gestos; é preciso que, na escrita, criemos imagens e
que, nos desenhos, demos importância aos traços e às cores. Enfim, na maioria das vezes, para que algum pensamento seja
externado, para que um sentido oculto possa se manifestar, é necessário que haja muitas linguagens envolvendo tanto signos
lingüísticos como não-lingüísticos. Ocorre, também, que, ao elaborarmos um sentido para algo em nosso pensamento, percebemos que esse sentido teve a influência de várias mediações externas que auxiliaram tanto na compreensão desse algo como no
amadurecimento de uma idéia que nos leve a uma atuação consciente diante dos eventos externos.
O papel das mediações que nos ajudam na elaboração da
linguagem e que propiciam, por extensão, as relações que estão
na base da formação da nossa consciência, foi destacado também por Paulo Freire. Esse pensador e educador brasileiro, ensina que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra”. Quando fez essa afirmação, Paulo Freire (1985) a explicava através do
exemplo de suas próprias experiências com o mundo que o cerEducação a Distância
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cava quando era criança e ainda não sabia ler as palavras escritas.
Nas suas experiências infantis com a casa, o quintal, o dia, a
noite, seus afetos e seus medos, ele aprendeu a ler o mundo, a
dar sentido para o que o rodeava, e aprendeu que os significados
são muito particulares, tais como os barulhos noturnos para a
criança que tem medo e só começa a dormir quando pressente os
sinais, para ela apaziguadores, do amanhecer. Às vezes, os significados das palavras, num determinado contexto, parecem-se
com os barulhos noturnos: só são percebidos por aquele que, por
alguma razão, deu-lhes sentido.
Veja, então, que, não por acaso, estamos reafirmando aquela
questão anterior de que a leitura não é uma atividade de decifrar
códigos e nem de busca do único e verdadeiro sentido, ou do
sentido pré-estabelecido das palavras. Como diz Lajolo (1994,
p.28) “ou o texto dá sentido ao mundo, ou ele não tem sentido
nenhum”. E, desse modo, podemos entender que ler é como tudo
o mais que fazemos em nossas vidas: a leitura significa a atuação
viva do leitor sobre um texto e essa atuação não está distanciada
de outras que temos no mundo. A atuação do leitor, a sua atuação
sobre o texto – o ato da leitura - significa que você vai atribuir
sentido ao que está sendo lido, e isso acontece a partir das
experiências e das relações que você tem com o mundo antes de
ser leitor. Que sentidos o que você está lendo aqui tem para você?

DIALOGISMO: OS PRINCÍPIOS DO DIÁLOGO ENTRE
AS LINGUAGENS.
No livro “Infância e Linguagem”, de Souza (1996), consta um
artigo de sua autoria chamado “L.S. Vygotsky: linguagem e construção social da consciência”, no qual a autora, mostrando a proximidade entre Vygotsky e Bakhtin, elabora o seguinte pensamento:
Para Bakhtin, a verdade não se encontra no interior de uma única pessoa, mas está no processo de interação dialógica entre pessoas que a
procuram coletivamente. Dessa forma, a unidade do mundo está nas
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múltiplas vozes que participam do diálogo da vida e na história. Assim
como não há nem a primeira nem a última palavra, também não existe
nem a primeira nem a última verdade, mas verdades que se constituem
na linguagem e por meio dela, continuamente ao longo da história. A
unidade do mundo é polifônica (SOUZA, 1996, p.136).

Com esse pensamento, podemos começar a refletir, pelo
menos, sobre dois assuntos muito importantes: o primeiro deles é
sobre a verdade e a autoridade do conhecimento; o segundo é
sobre a natureza social da linguagem. Ambos constituem aspectos
fundamentais da relação entre a literatura e os valores, como veremos mais adiante. Mas entremos logo no primeiro assunto.

Polifonia é um
conceito
de
Bakhtin
que
expressa
a
multiplicidade
de vozes sociais
que constituem a
linguagem.

Pense no seguinte: se considerarmos que, em nossa sociedade, o conhecimento tem se constituído cada vez menos um bem
coletivo e cada vez mais uma propriedade individual, e que essa
propriedade individual tem uma lógica que vem do fato de ser o
conhecimento um bem cultural que possibilita poder e autoridade para quem o possui, vamos entender por que certos tipos de
conhecimento são entendidos como superiores a outros e são considerados, também, mais verdadeiros. Isso ocorre para que, justamente, alguns indivíduos possam ter mais poder e autoridade que
outros. Você concorda?
O pensamento de Bakhtin, apresentado por Souza, pretende
nos colocar na posição de sujeitos atuantes na hora de aceitar uma
determinada verdade baseada num conhecimento ou numa visão
particular sobre a realidade de um evento. Em outras palavras, é
preciso que o princípio do diálogo seja trazido para os contextos de
leitura, aqui, em especial para os contextos da leitura literária, e
para os contextos de fala. O diálogo pressupõe possibilidades iguais
aos sujeitos que estão interagindo e que a verdade não está em nenhum dos dois, mas no próprio diálogo que, nesse caso, significa a
busca do conhecimento e não uma disputa pela “melhor” verdade.
O princípio do diálogo tem, para nós, o sentido de mostrar que a
verdade está em sermos atuantes e, atuando no diálogo, propomonos a interagir e, assim, somos sujeitos do conhecimento.
Por tudo isso, entendemos que é pelo diálogo que incorporamos a importância da linguagem para o próprio processo do co-
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nhecimento que, em nossa abordagem, tem uma natureza
sociointeracional e é “por aí” que entramos no segundo assunto.
Sem meias palavras, vamos logo afirmando que o entendimento da natureza social da linguagem depende do princípio do
diálogo. Por quê? Porque tudo o que incorporamos como linguagem a partir de nossa cultura acontece pelo diálogo, ainda que
não atuemos nele diretamente. Veja que, mesmo quando alguém
parece fazer um monólogo diante de nós, esse discurso solitário
integra-se a outros e, em polifonia, mistura-se a outras vozes que
ressoam dentro de nós e dentro de cada sujeito que o ouve ou lê.
Mas, como você já sabe pela sua própria experiência, a linguagem que adquirimos ao longo da vida não vem de um só lugar,
de um único agente ou interlocutor. Por outro lado, no capítulo
anterior, já demonstramos que a linguagem que usamos também
não se manifesta de uma única forma; nós utilizamos muitas linguagens que revelam muito bem as várias fontes e as várias possibilidades da criação social humana.
Assim, a natureza social da linguagem vem do fato de que ela é
adquirida em uma multiplicidade de contextos de interação e diálogo e de que a utilizamos para interagir e dialogar. Na linguagem
literária, esse aspecto é muito relevante, pois ela é um campo especialmente fértil para uma imensa variedade de contatos culturais.
Sendo destinada para a leitura de um público, a obra literária promove um “infinito” de diálogos e interações de vários sujeitos.
Se, por exemplo, fizéssemos uma investigação junto ao setor
de empréstimos de uma biblioteca, poderíamos colher alguns bons
exemplos de livros cuja circulação e popularidade nos dariam a
comprovação de que as mais diferentes pessoas procuram o mesmo livro e poderíamos facilmente concluir que isso se deve à capacidade de uma obra literária interagir com esses diferentes sujeitos
e que, portanto, literatura não é leitura especializada. E se essa
investigação não for hipotética, se você quiser, de fato, fazer essa
investigação em uma biblioteca? Por que não? Assim, você aproveita e visita uma estante de literatura. Folheando algumas obras,
você logo irá descobrir com quais delas você gostaria de dialogar.
Depois disso, é claro, é só escolher por qual começar.
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Voltemos à questão da linguagem. Quando Vygotsky (1987)
enfatiza a natureza social da atividade mental, ele está também
enfatizando a natureza social da linguagem, mostrando a importância da mediação exercida pelo outro e pela palavra para que,
no nosso pensamento, elaboremos o significado das coisas. Isso
quer dizer que todos os significados que construímos internamente no nosso pensamento representam, na verdade, as linguagens,
ou seja, os diálogos e as interações que vivemos com outras pessoas
e que nos ajudam a produzir sentidos; sentidos estes que retornamos
aos outros também como linguagem. Sem a linguagem não há
interação social, nem diálogo. Sem linguagem, não há como pensar, escolher significados e criar sentidos para as palavras e para a
realidade. A linguagem, qualquer que seja, é, portanto, a principal
mediação entre o mundo e a consciência do mundo.

LINGUAGEM LITERÁRIA E TEXTO DIALÓGICO
Já partilhamos com você algumas idéias sobre diálogo, linguagem e literatura. Estamos, portanto, no momento de lhe propor a seguinte assertiva: a linguagem literária é a mais dialógica
das linguagens, e o seu dialogismo está presente na interação necessária que o texto literário deve ter com o leitor.
O diálogo é a estrutura básica do texto literário, mas há ainda o diálogo entre um texto e outros. Esse último diálogo está
presente na maioria dos textos, independentemente de eles serem
ou não considerados literários. O dialogismo entre textos foi chatextualidade
mado pela semioticista Julia Kristeva de inter
intertextualidade
textualidade.
Pela intertextualidade, portanto, entendemos que um texto
é sempre o resultado de vários outros textos que estão citados ou
cujas idéias foram aproveitadas pelo autor. Este texto que você
está lendo é um exemplo de intertexto, já que nele você encontra citações (partes de outros textos), comentários das idéias de
vários autores e idéias e leituras de várias outras obras que não
são indicadas no texto, mas que ajudaram no amadurecimento
das idéias nele contidas e, por isso, estão na bibliografia. Assim,

A discussão do
conceito
de
intertextualidade
será retomada no
capítulo 4.
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quando adentramos em um texto, somos participantes de um
diálogo aberto que se multiplica.
Tente pensar conosco uma situação, que nos é muito próxima, em que a perspectiva dialógica é tudo: na leitura do texto dos
alunos. Nessa situação, muitas vezes os professores lêem os textos
dos alunos sem um interesse verdadeiro sobre o que o aluno está
tentando mostrar na sua escrita. Quando isso ocorre, o interesse
recai sobre se houve ou não um uso correto da linguagem (ortografia, pontuação, conjugação verbal) e não na manifestação da linguagem tal como ela ocorre em enunciados concretos. Por exemplo, se um aluno escolhe um tema para escrever ou uma situação
para descrever, o objetivo principal da sua análise sobre esse texto
deve enfocar as razões de sua escolha, as motivações, a forma como
essa criança sente ou vê aquilo que descreve; nas palavras que usa
ou deixa de usar, percebemos os sentidos que ela lhe atribui. Analisando desse modo, interessando-se pelo que a criança quer lhe
dizer ou mostrar e não pelo que você quer que ela lhe diga ou
mostre, você terá como dialogar com seus alunos.
Como já vimos, na perspectiva bakhtiniana, os sentidos das
palavras não são “pré-dados”, mas dependem da interação dialógica
e, na visão de Vygotsky, o sentido das palavras depende da relação
que elas têm com os eventos psicológicos. Muitas vezes, a escrita
está relacionada muito mais com a fala interior da criança do que
com a fala exterior e, por isso, pode aparecer na escrita ou na fala
como se fosse uma abreviação com ênfase na predicação e na
exclusão do sujeito. Isso significa, praticamente, a continuidade
da linguagem oral nas fases iniciais da aquisição da escrita. No
processo de alfabetização, a criança usa formas da linguagem oral
para produzir os seus textos. Nos adultos, as formas orais são perceptíveis nos momentos em que o sujeito parece dialogar consigo
mesmo, através de frases entrecortadas, ou como se fosse desnecessário especificar sobre o que ou quem está falando já que os
interlocutores conhecem bem o tema da conversa.
Vimos que Vygotsky chama a atenção para que observemos
que todo texto apresentado tem um subtexto, ou seja, tem um
texto que fica oculto. Bakhtin aponta, ainda, em sua concepção
de linguagem, que os vários sentidos que um texto tem, podem
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estar mais acessíveis em outras linguagens como, por exemplo, na
fala, nos gestos, na entonação etc.
Pois bem, acreditamos que cabe ao professor, então, interagir
com o texto do aluno, respondendo ao que o texto lhe propõe e
sentindo-se curioso sobre os sentidos que, para ele, estão ocultos. Nesse processo, é preciso que a vontade de diálogo extrapole o próprio
texto. Certamente, haverá questões que tornarão o texto mais claro e,
por isso, é preciso perguntar ao aluno sobre essas questões, ajudá-lo a
dar clareza às suas idéias intervindo e pedindo que fale sobre o texto.
Das questões colocadas pelo professor, do auxílio para que as
idéias sejam mais bem colocadas, quando este for o caso, surgirá um
perfeito texto dialógico, mas cuidado para que o aluno não modifique o seu ponto de vista unicamente em função da leitura do
professor. Se isso ocorrer, é importante que tal processo seja conseqüência do diálogo e não da autoridade, pois, como já argumentamos “lá atrás”, através do diálogo que Bakhtin propõe, a verdade
está em cada um e em ambos – a verdade é polifônica e dialógica e cada palavra enunciada provoca sempre uma resposta.
É quase sempre certo que, se um interlocutor está desatento quando alguém se dirige a ele, ou só dá atenção aos pontos que lhe interessa,
isso causa um sério conflito após a inevitável sensação de desprezo e
desrespeito. Todos já enfrentamos, algum dia, interlocutores assim.
Leia atentamente o poema a seguir: o poeta, com as suas
metáforas irreverentes, mostra uma reação de aluno a um tipo de
professor que se coloca fora do diálogo, “um sujeito inexistente”
que só entende de regras de escrita. O poeta Paulo Leminski ilustra, neste poema, exatamente o contrário da relação dialógica.
Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente.
Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida, regular como um
paradigma da 1a conjugação.
Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial,
ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito assindético
de nos torturar com um aposto.
Casou com uma regência.
Foi infeliz.
Era possessivo como um pronome.
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E ela era bitransitiva.
Tentou ir para os EUA.
Não deu.
Acharam um artigo indefinido em sua bagagem.
A interjeição do bigode declinava partículas
expletivas, conetivos e agentes da passiva, o tempo todo.
Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça.”
(LEMINSKI, apud GERALDI, 1993)

Com essas irônicas palavras cujo significado talvez não conheçamos ao pé da letra, mas cujo sentido sabemos bem, deixamos assinalada a importância de um princípio pedagógico, o diálogo, para cuja constituição o enfoque literário vai contribuir.
* //\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\\ *
ATIVIDADE
Faça a leitura do texto de Paulo Freire “A dialogicidade - essência
da educação como prática da liberdade” e destaque os pontos que
considerar mais relevantes, na reflexão desse autor, para a sua formação como educador(a).

Comentário
Esse texto de Paulo Freire está num livro chamado “Pedagogia do Oprimido” no qual o autor
expõe a sua concepção de educação e as bases para modificar as relações entre educadores e educandos
a partir de valores como o diálogo. Para Paulo Freire, o diálogo é o principal recurso pedagógico de que
deve dispor o professor para que sua práxis educativa seja, realmente, uma prática crítica e transformadora.
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LITERATURA E LEITURA NA ESCOLA
Como vimos no capítulo 2, a literatura como “arte verbal”
ou arte da “criação verbal” como diz Mikhail Bakhtin, é uma
atividade na qual participam várias linguagens e, portanto, não é
uma atividade fora da interação social, não está acima dela, mas é
parte integrante desses movimentos de significação.
Assim, a questão da literatura na escola não pode ser resolvida apenas por uma boa seleção de textos, comportamento comum
em projetos que privilegiam o aspecto imanente da literatura, ou
seja, projetos que privilegiam a relação autor-texto considerando,
para tanto, os aspectos que “já estão” no texto, fixando-se naquele
sentido “mais verdadeiro” dado pelo autor. Tais projetos acabam
em “leituras dirigidas” rejeitando, por fim, a experiência do leitor
como sujeito atuante na produção dos sentidos do texto.
Quando, pelo contrário, levamos em consideração a relação
leitor-texto, não pretendemos anular a existência de elementos do
texto que podem ser considerados constitutivos e permanentes,
mas estamos reconhecendo que a expressão dessa imanência também depende do leitor. Aqueles aspectos considerados como conteúdos permanentes não sairão do texto por magia, mas pela
leitura. E, como também já havíamos “dito”, quando abordamos
a natureza social da linguagem e do pensamento, a leitura é produção de sentido e, como tal, estejamos diante de aspectos da
linguagem que podem ser considerados permanentes, presentes
no texto independentemente da leitura, devemos ter a consciência de que esses aspectos estão subordinados às condições históricas da leitura. Em cada época histórica, a estrutura imanente do
texto, a intenção do autor nos recursos da linguagem que usa, é
interpretada de um modo diferente. O que é importante considerar, numa época, pode não o ser na outra. E, principalmente,
numa mesma época histórica, podemos ter várias leituras e várias
interpretações, dependendo de tantos quantos forem os leitores.
Assim, temos dois elementos para considerar relevantes no que se
refere à literatura e à leitura como oportunidades oferecidas pela escola:
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1.O texto literário possui características próprias que se expressam como
arte verbal e como manejo criativo da linguagem; o leitor-aluno precisa
ter um mínimo de condições de perceber tais características, fazendo
uso do conhecimento que a sua cultura lhe oferece. Isso implica que o
leitor-aluno conheça a sua cultura viva e tenha acesso a códigos e referências universais.
2. O texto literário, no processo de leitura, passa a integrar a cultura de
quem o lê, além de comunicar os códigos culturais de quem o escreveu, servindo como espaço de interação desse diálogo cultural.

Vamos analisar um exemplo extraído de um texto literário: a
leitura de “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupèry,
mostraria como o diálogo entre o aviador e o menino extraterrestre
se dá pela “vontade de conhecimento” de um em relação ao outro,
articulando as visões que cada um tem do seu mundo particular e as
visões que passam a ter do mundo do outro, as quais acabam por
modificar as primeiras. O elemento articulador das diferentes culturas, note bem, é o mais universal possível, a amizade, cuja linguagem se expressa em uma infinidade de gestos que conduzem a um
aprendizado que supera qualquer lógica ou hierarquia. Podemos até
dizer que é o menino quem mais ensina e aprende porque é quem
procura o conhecimento através dos seus questionamentos. É o menino que, na verdade, propõe a maioria dos diálogos que levam à
reflexão, ao respeito e ao conhecimento mútuo.
O leitor-aluno, através da mediação do professor, pode
sempre aproveitar os diálogos que a literatura apresenta para
trabalhar a sua consciência da natureza dialógica da linguagem
e do conhecimento e, por conseguinte, ampliar o alcance da
sua linguagem, dos seus diálogos e da sua consciência.
Você provavelmente já está familiarizada(o) com a idéia principal que tem conduzido esse nosso diálogo sobre literatura: o
ato de ler. A ênfase na leitura até agora tem sido dada para que
você tenha em mente, acima de tudo, que o critério da
literariedade de um texto, ou seja, a definição das características
que o fazem ser considerado como literatura ou não, depende
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muito da leitura, da maneira pela qual o leitor interage com o
texto. Levando esses aspectos em conta, agora, gostaríamos de
“puxar esta conversa” para o tipo de leitura que fazemos na escola, discutindo como a literatura pode ser importante na formação do professor. Muitas vezes, o que aprendemos, com os desafios que a literatura nos propõe, pode nos ajudar a ser mais
conscientes das nossas possibilidades de expressão e de atuação
no mundo, refletindo-se na nossa maneira de escrever e, fundamentalmente, pode nos tornar melhores leitores não só da escrita, mas das diversas linguagens dos nossos alunos.
Esse aspecto revela-se crucial se pensarmos que a aquisição
da escrita nas séries iniciais é, geralmente, vinculada ao domínio
das regras gramaticais, fonéticas, lexicais e ortográficas de acordo
com o padrão culto e formal da língua portuguesa. Ler e escrever
têm sido sinônimo de mecanização e repetição dessas regras em
detrimento do cultivo do gosto pela leitura e pela escrita, bem
como têm, muitas vezes, prejudicado o uso criativo e significativo
da linguagem. Assim, quando o professor se encontra diante do
texto de um aluno, está diante de escolhas que podem definir
resultados bem diferentes. Você concorda?

ESTÉTICA DA RECEPÇÃO: NÓS, O PÚBLICO!
Nós, como leitores, podemos nos relacionar com a obra literária de duas maneiras. A primeira delas independe da própria obra,
entendendo que sempre estaremos aptos a interpretar e a produzir
significados determinando, assim, a atualidade e o alcance social
dessa mesma obra. Desse modo, estamos considerando que o leitor
se faz como sujeito exterior ao texto, independente dele e, pensando assim, chegaremos ao outro extremo da relação leitor-obra, que é
encarar a própria obra como independente do leitor e do autor,
como fenômeno estético-literário que podemos julgar como acabado, autônomo e independente tanto do seu autor quanto da leitura. Esses pólos extremos são, respectivamente, os pontos de vista da
fenomenologia e da hermenêutica e, por eles, a leitura da obra
literária acaba sendo assunto para especialistas.
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Um segundo modo de nos relacionarmos com um texto é nos
considerarmos leitores no momento em que nos envolvemos com o
texto, ao nos integrarmos a ele, preenchendo seus espaços com os
nossos sentidos e deixando que o texto também nos envolva. Se
assim pensarmos, seremos parte da obra literária, seremos fenômenos estéticos da obra literária, uma vez que nos fazemos leitores por
causa dela. Desse ponto de vista, aquele que recebe a obra literária,
o leitor, é também aquele que a realiza. Assim, quando lemos, hoje,
um texto datado de muitos séculos atrás estamos atualizando-o,
realizando-o para além do seu período histórico. Isso acontece com
alguns contos infantis, por exemplo, que chegamos a tratar como
parte da nossa infância e da infância de todo mundo, como parte
do nosso cotidiano e que, talvez, já tenhamos contado inúmeras
vezes e, quem sabe se, em algumas delas, já recriamos ao nosso
gosto muitas das passagens que compõem algum clássico da literatura infantil como Cinderela ou João e Maria.
Nesse sentido, não queremos dizer que não seja importante
aquilo que a obra revela do seu próprio contexto social, cultural e
histórico, aquilo que ela revela da experiência e da proposta estética do autor, mas que a permanência dessa obra por tanto tempo
em tantas vidas e tantos lugares diferentes nos revela algo de nós
mesmos. Quando atualizamos historicamente uma obra literária,
contando e recontando, recriando, recebendo e traduzindo, estamos
fazendo parte da experiência estética da obra e retornando para
ela os nossos próprios valores. Essa relação entre o leitor e a obra
literária é privilegiada por uma linha de abordagem da teoria literária conhecida como estética da recepção, e é a visão que nos dá,
a nós, o público em geral, uma grande importância, pois somos
nós que imprimimos atualidade à história da obra literária. Sobre
isso, comenta Zilberman (1989,p.33) no seu livro “Estética da
Recepção e História da Literatura”:
A possibilidade de a obra se atualizar como resultado da leitura é o
sintoma de que está viva; porém, como as leituras diferem a cada época,
a obra mostra-se mutável, contrária à sua fixação numa essência sempre
igual e alheia ao tempo.

31
Voltemos a “Chapeuzinho Vermelho”... O escritor e compositor Chico Buarque escreveu, na década de 1980, um livro chamado
“Chapeuzinho Amarelo”, no qual a personagem central vence o
medo do lobo brincando com a palavra e transformando “lobo” em
“bolo”. No contexto histórico-cultural em que foi escrita, a troca do
vermelho pelo amarelo pode significar a tentativa de desmistificação
do “vermelho comunista”, ao mesmo tempo em que “nacionaliza” a
personagem que não é como a de Charles Perrault e dos Irmãos
Grimm, passiva e sujeita à vontade alheia, mas corajosa e capaz de
ridicularizar aquele que a aterroriza. Todos esses elementos se juntam para propor uma leitura paródica, ou seja, uma imitação que,
ao mesmo tempo, reinventa a história conhecida para falar que o
povo brasileiro poderia ser um chapeuzinho amarelo, vencendo o
medo da ditadura, deixando de ser passivo, reinventado-se como
protagonista da sua própria história.
Em função desse tipo de transposição, que é constante como
evento literário, constatamos que cada vez que uma obra é atualizada
a ela são anexados os valores próprios a cada leitura particular, e que
decidem sobre o julgamento da obra, sua importância histórica, seu
impacto social, sua proximidade com os interesses do público, enfim,o
tipo de diálogo que com ela podemos ter. Assim, os valores de uma
obra não são uma propriedade fixa e imutável que reside dentro do
próprio texto, mas são atributos adquiridos nos diferentes momentos
dentro da relação histórica entre o texto e a leitura.
Se imaginarmos uma estante de livros, talvez possamos perceber, de um modo mais amplo, o tipo de relação histórica do qual
falamos. Imaginemos uma estante bem grande, na qual estejam livros
novos ao lado de antigos, livros raros ao lado de livros comuns, livros
de autores nacionais ao lado de autores estrangeiros, enfim textos
produzidos em uma diversidade de situações e para várias finalidades.
Imaginemos que, para conhecermos e darmos uma opinião sobre esse
acervo, teríamos de ler boa parte deles e os comparar.
Em nossa comparação, que critérios utilizaríamos? Cada um
de nós teria um modo próprio de se relacionar com os livros, preferindo uns ou outros, comentando os seus conteúdos de maneiras
diferentes ou descobrindo que podemos ter tido uma leitura bem
parecida acerca deles. Teremos, nesse sentido, uma forma de analiEducação a Distância
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sar o comportamento de um leitor ou de vários deles e perceber
que, ao lermos tal variedade de livros, comparando–os uns com os
outros, atribuindo-lhes certos valores e certa importância e até classificando-os conforme os nossos critérios, estamos colocando cada
obra em particular em relação com outras, e isso mostra as possibilidades de recepção dessa obra em particular. E como seria interagir
com tantas relações e com tantos e tão diferentes tipos de textos?
Qual o efeito disso na montagem dos nossos referenciais culturais?
Assim, a estética da recepção nos coloca, como leitores, como
parte fundamental do processo literário: a leitura é a contraface
necessária da escrita. E como a estética da recepção pode auxiliar
uma nova proposta pedagógica?
Se o modelo de trabalho com a literatura que vigora na prática escolar é aquele modelo centrado na observação da correção da
escrita, na assimilação e na repetição dos modelos (como as famosas “cópias” e “faça como no modelo”), isso significa uma abordagem totalmente focada na obtenção do resultado esperado, invalidando tudo o que o processo literário pode proporcionar se for
centrado na experiência estética do leitor e na sua resposta livre.
Como registra Zilberman (1989, p.111):
A educação contém igualmente essa utopia liberadora, de modo que se
pode concretizá-la através da literatura, sem ter de contrariar sua natureza, nem a da arte. Para tanto, basta deixar obras e leitores falarem.

Só a leitura é capaz de modificar um livro. Um livro muda
quando a sua leitura muda. Cada modo de leitura, por sua vez,
está sempre relacionado a uma comunidade de leitores que envolve, suas práticas culturais, seus valores, suas necessidades etc. Como
mostrou Chico Buarque com a releitura do conto infantil, cada
contexto provoca a necessidade de uma nova prática da leitura, e
esta é parte de todo um modo de vida.
Historicamente, não tem sido a escrita o estímulo da leitura,
mas, antes, o gosto pelas histórias. A necessidade do registro escrito
está ligada à conservação dos relatos e narrativas orais. Os contos de
fadas e os chamados folclores locais são um retrato disso, pois saíram do campo da oralidade para o da escrita e o da impressão.
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O livro como objeto é um artefato relativamente recente, e a
história da leitura não se faz somente através dele, mas de todo
um espaço no qual se dá a construção de sentido de uma história,
espaço que tanto separa quanto une a oralidade e a escrita. Temos
consciência de que uma mesma história contada é diferente da
sua versão mediada pelo objeto livro, pois está submetida aos manejos de diferentes linguagens: no livro, a letra impressa, a ilustração, a intenção editorial de que o livro como objeto seja o principal motivo para o interesse do leitor (alguns livros são mesmo um
objeto de consumo, arte gráfica mais do que arte verbal). A imagem, nesses casos, é a referência da leitura, o ponto principal da
experiência estética do leitor.
Talvez seja preciso que, para sermos leitores e para utilizarmos bem a prática da leitura na formação dos nossos educandos,
tenhamos de recuperar a atenção deles, especialmente a atenção
das crianças para os poderes do imaginário. A criação das imagens
não precisa anteceder, vir antes da história, mas pode vir depois,
como interação, estimulada pelas palavras e pela leitura. Que tal
se cada um mostrar numa ilustração a sua leitura do livro ou como
imaginou alguns dos acontecimentos que foram narrados? Que tal
imaginar o desfecho de uma história inacabada?
Muitas vezes, um texto lido em voz alta para os alunos produz imagens diferentes das que produziria se fosse lido silenciosamente por eles e pode, ainda, ser uma experiência completamente
nova se o mesmo texto for recriado com gestos, se for contado ao
invés de lido, se for encenado.
É por isso que uma história da leitura e de leitores não
pode deixar de chamar a atenção para as múltiplas formas de
se empregar um texto e de recebê-lo. Quando falamos de diferentes leituras, estamos, acima de tudo, “dizendo” que o leitor
não chega ao texto sem pressupostos culturais e que a experiência estética não é, por assim dizer, puramente estética ou literária, mas que se relaciona com outras experiências que o leitor
carrega como sujeito histórico que é. A experiência estética é
uma forma de relação com a realidade social e cultural que é a
base de todas as linguagens.
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Nesse momento do nosso estudo em que já temos algumas
perspectivas do que possa ser o literário e que sabemos como tratar o literário, é fundamental que façamos os seguintes
questionamentos: por que desejamos trabalhar com o literário?
Como ele se situa no horizonte das nossas expectativas?
Introduzindo esses questionamentos, deixaremos de tratar da
literatura exclusivamente como objeto estético vinculado a um método, para torná-la parte da nossa ética e da nossa política. Sempre
que tratamos das finalidades que pretendemos alcançar com determinadas ações no processo de educação, situamo-nos no aspecto
político pedagógico. Com a literatura não é diferente. Seu vínculo
com valores, como o prazer e a fruição, não deve fazê-la parecer-se
com um tema fútil ou superficial dentro dos nossos projetos.
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ATIVIDADE
Escreva, em parceria com um(a) colega de curso, um texto
dialógico sobre a função da leitura em um projeto pedagógico.
Nesse tipo de texto, as marcas do diálogo devem aparecer (o
nome dos participantes, as suas intervenções, as perguntas, as
respostas), mesmo que apenas um dos participantes escreva o
texto. O texto deve situar o leitor no tema que será tratado,
registrando quem participará; deve seguir mostrando que foi
construído pelo diálogo. Não é preciso que haja consenso nem
que haja uma conclusão única. As visões podem ser plurais e
controvertidas, afinal o que importa é dialogar com o objetivo
de amadurecer as suas idéias neste processo. Aproveite!

Comentário
Realizar um texto dialógico é uma oportunidade de nos situarmos como interlocutores e
leitores do texto do outro, ou seja, como agentes capazes de provocar o questionamento e dar
respostas e, também, como forma de percebermos quais as diferenças e interações entre a palavra
escrita e a oralizada.
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LITERA
TURA E VAL
ORES
LITERATURA
ALORES
Seção 2

Objetivo específico:
relacionar os valores atribuídos à literatura com os
valores constituídos nas relações histórico-sociais.



O sentimento de uma atividade verbal no ato da palavra [...]
não é absolutamente o momento determinante, o ato da
palavra relaciona-se com a unidade do acontecimento
ético e, nela, se define como necessário e imperativo
(BAKHTIN, 1993, p.63).

VALORES E COTIDIANO
O que seria, na sua opinião, atribuir valor? Vamos refletir um
pouco sobre isso? O valor que atribuímos às coisas não é apenas
uma idéia, uma abstração que está apenas em nossa mente, assim
como o valor não é uma qualidade inerente, uma propriedade natural das coisas. Vejamos, por exemplo, qualidades como a utilidade e
a beleza da madeira... Essas não são suas propriedades naturais como
a dureza, a fibrosidade, a cor, mas dependem de atitudes de valoração.
Atribuir valor a algo significa submeter esse algo a uma avaliação
criteriosa como o para quê usamos tal tipo de madeira, qual a sua
resistência como material para a finalidade que está sendo empregada, a dificuldade na obtenção de certo tipo, a sua abundância ou
escassez etc. Assim, as propriedades naturais da madeira só se transformarão no valor que ela representa para nós em função dos nossos
critérios de avaliação ou valoração.
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Valores como o bom e o belo são clássicos na formação filosófica do Ocidente, sendo uma preocupação desde os filósofos présocráticos em função dos critérios vigentes naquela época. Os critérios mudam de uma época para outra, são históricos. Alguns critérios,
como a abundância ou a escassez da madeira, são relevantes hoje,
quando a maioria das espécies de árvores que usamos para a extração da madeira estão se extinguindo ou sua obtenção depende de
desmatamentos e de longas viagens. Quando era possível ter madeira em abundância e em região próxima, esse tipo de critério não
existia. Hoje, associados ao critério da escassez, estão os valores do
não-desperdício e o da conservação dos recursos naturais.
Isso tudo que estamos considerando com respeito à noção
de valor se deve ao fato de que essa é uma noção fundamental em
literatura. Chegaremos lá! Para começar, pense conosco: se percebemos que existem valores como a raridade de alguma coisa, eles
não se baseiam em critérios puramente estéticos, eles estão ligados
a uma conduta moral ou costume em vigor. Isso é o que chamamos valor, uma avaliação vinculada a uma forma de consciência
que define uma atividade humana em determinado momento histórico. O valor está entre a nossa consciência histórica do que
devemos fazer (ética) e aquilo que realmente fazemos para tornar
essa consciência prática (política).
Seguindo o nosso exemplo, a atividade de extrair madeira é
cercada, hoje, de sérias restrições por causa da consciência dos
males causados pelos antigos valores que determinaram a extração
abusiva das inúmeras espécies sem reposição. A escassez que a
atividade em sua forma anterior produziu faz com que, hoje, busquemos alternativas para a madeira, com práticas conservacionistas,
substituindo-a em utensílios, reciclando móveis e objetos.
Podemos dizer que as atividades humanas são produtos das
necessidades que se vão criando historicamente e que, ao produzir as suas necessidades, os homens, em sociedade, produzem os
valores que nortearão a realização das suas atividades. A atribuição de valor às coisas é a forma pela qual mantemos a constância da avaliação e da motivação sem as quais nenhuma atividade
pode ser realizada. Assim, os processos de valoração são

Educação a Distância

C
A
P
Í
T
U
L
O
III

38

Conteúdos e Metodologia do Ensino da Linguagem

constitutivos da atividade humana em seus diferentes momentos históricos e servem para que as possibilidades do homem em
sociedade sejam criadas e explicitadas.
Mesmo em atividades que são colocadas, muitas vezes, como
independentes da atitude valorativa, como a ciência, o próprio
critério com que julgamos a neutralidade ou a independência da
ciência é, em si mesmo, uma atitude específica de valoração, pois
a ciência, que é o nosso exemplo, não é uma atividade naturalmente neutra ou isenta; ela só pode ser assim considerada a partir
de um julgamento que a compare a outras atividades humanas.
Na comparação, usamos critérios para os elementos e os aspectos
da comparação. Sustentar que existem atividades imbuídas de valor e atividades isentas de valor depende do próprio conjunto dos
valores que existem em uma determinada sociedade e do momento histórico em que eles vigoram.
Assim, a ciência que geralmente trabalha sobre as propriedades naturais das coisas, como a composição física e química de um
determinado tipo de madeira, acaba assimilando essa naturalidade que compatibiliza o objeto e o método da pesquisa. Se, porém,
a pesquisa de uma propriedade natural é uma atividade humana
que é aproveitada para determinados fins, como a medicina ou o
equilíbrio ecológico florestal, isso torna a ciência um elemento
decisivo da transformação ou manutenção de determinados valores e condutas diante do desmatamento. É possível que você ainda
se pergunte: o que isso tem a ver com a literatura?
Pois bem, diferentemente da ciência, as artes são consideradas
como atividades humanas apropriadas ao processo de valoração. Às
vezes, as artes são julgadas de grande valor, raras e eternas como as
que são conservadas em museus, ou são julgadas de pouco valor,
como geralmente acontece com artistas populares e desconhecidos
que se apresentam nas ruas. Ao público, mesmo as manifestações
artísticas mais celebradas podem parecer supérfluas ou inúteis, pois,
em geral, testemunhamos que o valor de uma obra-de-arte depende
de um julgamento especializado e, por isso, a maioria das pessoas
acha que não pode reconhecer os valores que ela representa e, pelo
fato de não reconhecê-los, não pode apreciá-los.
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Em geral, acreditamos que a arte é dotada de um tipo
especializado de valor, que ela tem um valor em si mesma, universal
e independente do seu contexto sociocultural de produção e
avaliação. A estética, nesse sentido, estaria distanciada da ética e
da política, no entanto a arte em geral e a literatura em especial
são atividades humanas, são expressões das necessidades e das
capacidades humanas em determinado momento histórico.
Uma diferença importante em relação aos valores que
norteiam a avaliação das artes é que eles não precisam ser evidentes
ou provados. Valores, como a utilidade, a beleza, o prazer, o
estranhamento que a arte expressa ou provoca, não são óbvios, e
isso interfere na avaliação da arte. Desse modo, apresentamos
uma questão: se o valor não é uma propriedade inerente, se
depende da nossa atitude, ao mesmo tempo histórica e subjetiva,
por que, então, podemos considerar que as artes têm um valor em
si mesmas, um valor independente, sem que seja necessário que
nós a entendamos ou que as artes interfiram diretamente em nossas
vidas; o que é, afinal, o valor na obra-de-arte? Convidamos você a
pensar sobre essa questão com cuidado, afinal as nossas escolhas
de leituras e as nossas opiniões sobre elas têm muito a ver com os
valores constituídos historicamente em sociedade. O valor da
literatura não está distante dos valores da sociedade que a gerou e
nem dos valores daquela que a recebe.

VALOR LITERÁRIO: AS BASES DE UMA DISCUSSÃO.
Os valores das obras literárias se constituem numa intensa
discussão cuja base está nessa nossa conversa anterior. Valor
literário é uma noção que incorpora alguns itens: o que é literatura num determinado momento histórico e numa dada sociedade; que importância se dá a ela e aos seus representantes;
que finalidades devem perseguir as obras literárias; para quem
devem se dirigir; que tipo de linguagem caracteriza a obra literária. Para incorporar todos os itens da noção de valor literário,
criou-se o conceito de gênero literário
literário.
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Os gêneros literários definem, pois, o processo histórico de
valoração da literatura como uma atividade artística e cultural. Os
gêneros correspondem a uma espécie de classificação sobre as linguagens artísticas e sobre os modos de ocorrência das práticas literárias. Tal classificação é, como “dissemos”, histórica e está sempre
vinculada a uma certa concepção de literatura (o que é, para que
serve etc.), a qual guarda os valores de sua época.
Os gêneros literários têm suas raízes no pensamento grego e
seu marco inicial é a estética aristotélica. Aristóteles foi o primeiro
filósofo grego a tratar sistematicamente da literatura na clássica
obra chamada “Poética”. A “Poética” é um tratado sobre a literatura e conta com dois livros que abrangem a totalidade dos gêneros literários ou “gêneros poéticos” existentes na Grécia antiga:
poesia épica, poesia dramática e poesia lírica que se classificavam,
ainda, em tragédia e comédia.
Antes de Aristóteles, Platão chegou a tratar de literatura no
livro III da “República”, apontando três divisões para a poesia: a
mimética ou dramática, a não-mimética ou lírica e a poesia épica.
Já no livro X da “República”, Platão desprezou os poetas e aboliu
qualquer diferenciação entre os gêneros, entendendo a poesia (literatura) como sendo totalmente mimética e destinada a encobrir
a verdade. O conceito de mimesis, originário da estética platônica,
foi fundamental na estética de Aristóteles, que aprofundou a
reflexão sobre o tema na “Poética”. Mimesis é uma palavra grega
que quer dizer imitação, mas, no sentido aristotélico, não se restringe ao imitar, significa, ao contrário do que pensava Platão, a
revelação da essência da realidade.
A literatura como imitação da realidade depende da idéia
que temos do que seja realidade. Se entendermos a realidade
como algo que se opõe ao sonho, à imaginação e à invenção, logo
a literatura estará em oposição a esse sentido de realidade já que
a característica básica da literatura é poder narrar de modo livre, sem distinguir, obrigatoriamente, se os fatos narrados ocorreram na experiência concreta ou se foram imaginados. É esse o
sentido da frase “a arte imita a vida”, fazendo da arte o seu
reflexo, como o efeito de um espelho que mostra como é a imagem de algo pela inversão dessa mesma imagem.
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Quando, ao contrário, entendemos a realidade como sendo um
termo que corresponde à vida, ou seja, a realidade como sendo tudo o
que vivemos, a realidade passa a incluir todos os aspectos da experiência humana e, nesse sentido, a arte e a literatura, então, não podem
ser um mero reflexo ou uma imitação (no sentido de cópia), mas
recriação de uma linguagem que expressa os sentidos da vida.
Os dois termos registrados anteriormente (arte como cópia e
como criação de sentidos), mesmo sendo opostos, podem não se
excluir necessariamente, mas se unirem mostrando uma ampliação
histórica do próprio sentido de mimesis. Então, vejamos. A arte pode
refletir, sem dúvida, a vida. O seu instrumento de inversão das
imagens é a linguagem, mas, ao fazê-lo, não se opõe à realidade,
revela uma dimensão própria das necessidades e capacidades humanas em suas várias culturas. Pela abrangência da literatura, ela
pode ser uma mediação privilegiada para o conhecimento da sociedade, da cultura e dos vários aspectos da alma humana.
Uma outra idéia importante em literatura e próxima da
ficção. A ficção é o ponto de apoio para julgar
mimesis é a idéia de ficção
o literário. E é muito simples: a ficção diz respeito a tudo o que
seja imaginado pelo autor, tendo ou não um referente exterior ao
texto. Ter um referente na ficção significa ter um apoio na realidade vivida, em fatos reais para criar a narrativa que se queira. Como
diria o lingüista russo Roman Jakobson, a referencialidade na ficção, embora seja obscurecida pela função poética da sua linguagem, não é inexistente, mas tornada ambígua, o que quer dizer
que ela passa a ter um duplo sentido.

GÊNEROS LITERÁRIOS: DA HERANÇA CLÁSSICA AO
ROMANCE MODERNO.
Feitas essas considerações sobre as idéias de mimesis e de ficção,
que sempre são necessárias quando se trata de literatura, retornamos
à questão dos gêneros literários como categoria histórica, refletindo
acerca de como, no pensamento clássico grego e no Renascimento,
os gêneros eram concebidos sob uma classificação fixa.
Educação a Distância
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O gênero na Idade Média continuava baseado no padrão
clássico, ou seja, nas obras gregas antigas que influenciavam toda a
classificação das obras de então. Havia um gênero padrão e esse
padrão servia, por outro lado, como regra para todas as obras novas que surgissem. É claro que isso impedia que coisas novas
acontecessem. Se, para fazer literatura, o artista tinha de seguir
regras e copiar modelos e padrões, era impossível que a criação
artística gerasse novas linguagens.
O gênero poético clássico mantinha-se na Idade Média graças
aos valores do Feudalismo que se expressavam numa formação social rígida, fixa, sem mobilidade (as pessoas não mudavam a sua condição social), na qual imperava a obediência às hierarquias (aos reis
e à Igreja) e tais valores como a obediência e a fixidez eram apregoados como imutáveis. Na Idade Média, houve, também, toda uma
releitura do pensamento grego, especialmente de Platão e Aristóteles,
releitura esta que influenciou a cultura em geral. Somente com a
decadência do Feudalismo, esse sistema de valores faleceu e as idéias que ele sustentava ficaram totalmente abaladas.
Foi, porém, com o Empirismo, surgido entre os séculos XVII
e XVIII, com o entusiasmo dos pensadores modernos, que ficou
evidenciada a impossibilidade de uma classificação fixa no tempo
pela qual fosse possível encaixar toda e qualquer obra nos gêneros
existentes até então. Se, entretanto, com o Empirismo era possível
demonstrar a criação de novos tipos de linguagens artísticas que
não se encaixavam nas classificações existentes, também era possível criar novas classificações, novas regras e novos gêneros. O impulso que as artes e a literatura experimentam na Modernidade,
no entanto, está mais próximo dos valores burgueses do que dos
critérios de cientificidade como a classificação e as regras que, no
fundo, perpetuavam a influência aristotélica.
Segundo o crítico literário Raymond Williams (1979), a teoria dos gêneros, com as suas formas restritivas, foi substituída por
teorias da criatividade individual, da genialidade e da originalidade, e isso pode ser comparado com a própria mudança social, com
a substituição dos modelos antigos de sociedades fixados pelas teorias modernas de desenvolvimento individual e de mobilidade entre as classes sociais. A nova prática literária, livre de regras e dogmas,
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surgiu como resposta às novas teorias e às novas práticas sociais da
formação burguesa. O individualismo, no entanto, não encerrou a
questão da ordem social burguesa, depois vieram teorias de Estado
e de classes, teorias da vida coletiva, do papel do indivíduo em
sociedade. Essa mudança também ocorreu com a teoria literária
que, mesmo elegendo a criatividade e a liberdade como valores
fundamentais, não deixou de produzir normas de representação e
formas de escrita sobre as quais fosse possível definir e delimitar,
de certo modo, o objeto literário.
Naquele momento histórico da formação burguesa, surgiu o
romance, que tinha características próprias e gerais como forma de
escrita, mesmo permitindo uma total liberdade do autor. Ao mesmo tempo em que, com a sociedade burguesa, nascia o romance
como o grande gênero a representar os anseios, as expectativas e as
idéias da sociedade burguesa, proliferam-se, como resultado do
empirismo individual, vários outros gêneros menores como romance de formação, romance realista, romance naturalista, romance
policial, romance histórico, e com subgêneros como novelas, contos, comédias, melodramas, ensaio, literatura infantil, humor, sátira, ficção científica, provérbios, jornalismo etc...Desse modo, saímos de uma teoria dos gêneros baseada numa classificação restrita e
autoritária e entramos numa classificação que procurava dar algumas referências para as novas formas de expressão escrita, mas que
era a pura expressão de um relativismo em franca expansão.
Se a escrita varia historicamente, se suas formas correspondem
a todo um processo de desenvolvimento social da linguagem, a
questão do valor da obra literária teve, no século XX, uma alteração profunda em relação aos séculos anteriores.
Baseando-se no pensamento crítico de Mikhail Bakhtin, Machado (1995, p.312) nos oferece uma definição que atualiza o
gênero literário, colocando em consonância com os valores modernos:
Gênero – Modo específico de percepção de valores e da representação
do mundo. Gêneros são formas de pensamento sobre o mundo. O
artista aprende a ver a realidade com os olhos do gênero [...]. A vida do
gênero depende do renascimento e [da] renovação que se processa em
cada nova etapa do desenvolvimento da literatura. O gênero vive do
presente, mas sempre recorda o seu passado, o seu começo.
Educação a Distância
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Como vimos, até o início da Modernidade, o gênero literário era a base de todo e qualquer estudo sobre literatura,
influenciando a própria prática literária com a manutenção
das regras. Durante todo o período em que vigorou a teoria dos
gêneros, a noção de gênero se traduzia pela forma poética. Assim, gênero literário e poética eram sinônimos e determinavam
que fazer literatura era fazer poesia.
Nos chamados gêneros poéticos que incluem a poética
aristotélica, a poética eclesiástica e a poética neoclássica, o discurso
é individual, a fala é monológica, não há diálogo interno, a consciência expressada é sempre a do próprio autor, não admitindo outras
vozes ou intervenções de outros discursos. Podemos dizer que os
gêneros poéticos eram uma expressão de unidade semântica, lexical
e gramatical, tornando-se a máxima expressão do domínio da linguagem pelo autor e da exaltação da unidade lingüística.
O romance, surgido como expressão de uma nova fase literária que se contrapôs à poética até então conhecida como
gênero máximo da literatura, trouxe, para a escrita, inúmeras
variáveis, abrindo a possibilidade de um vocabulário mais vasto, incluindo diálogos, personagens, pluralidade lingüística pela
introdução de expressões de outras culturas e de outras línguas,
criando, na escrita, um universo de polifonia. A poética não
podia mais, de modo algum, definir esse novo gênero. Como já
destacávamos no capítulo 2, você deve se lembrar de que, com
o desenvolvimento social, veio a diversidade de linguagens e a
maior liberdade de lidar com elas.
A maior expressão dessa liberdade no uso das linguagens
está no surgimento do grande gênero prosa e da grande influência do seu principal representante: o romance. Os discursos
literários que marcaram o gênero poético, no entanto, não se
extinguiram; ao contrário, os discursos poéticos também foram
muito influenciados pelas novas linguagens e adquiriram nova
força e vigor, assimilando outras características às suas características tradicionais. Esse fundo teórico é muito importante e o
retomaremos mais adiante ao tratarmos da prosa e da poesia e,
então, essa distinção ficará mais clara.
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O NOME DA ROSA:
A HISTÓRIA DA LITERATURA E DOS GÊNEROS LITERÁRIOS.

(NA LINGUAGEM DO CINEMA E DO ROMANCE)

Já havíamos discutido anteriormente que a literatura na
contemporaneidade dialoga com várias outras linguagens, mesclando-se especialmente com o teatro, a televisão e o cinema. A mescla
entre a literatura e o teatro já vem desde os gregos. Com a televisão
e com o cinema, a mescla é bem mais recente, iniciou-se no século
XX, sendo um marco fundamental para a literatura, pois envolve
interpretações “eternizadas”, podendo ser vistas por públicos os mais
distintos, no mundo inteiro e por várias gerações, bem diferente do
teatro, que é uma interpretação localizada no tempo e no espaço.
Inúmeras obras foram adaptadas, especialmente ao cinema,
e podem, hoje, ser lidas e vistas, brindando o leitor-espectador
com um tipo de leitura possibilitada somente pelo encontro de
diferentes linguagens artísticas, nesse caso a literária e a cinematográfica. Aproveitamos um desses felizes encontros para saber um
pouco mais sobre a história da literatura, dos gêneros literários e
toda aquela relação da qual “falávamos”, a relação entre os valores
sócio-históricos e os valores literários.
O segundo livro da “Poética” de Aristóteles é um dos elementos principais do enredo do romance de Umberto Eco “O
Nome da Rosa”, romance este que virou filme de sucesso com o
mesmo título. O enredo gira em torno da tradução da “Poética”,
do grego para o latim, realizada por monges, numa biblioteca de
uma abadia medieval. Jorge, um dos monges mais velhos, ex-bibliotecário que ficara cego, era extremamente preocupado com a
influência nefasta que este livro de Aristóteles poderia ter, não só
nos monges, mas, também, na humanidade em geral, pois, com a
tradução ao latim, o livro ganharia um público maior.
Por que o velho monge achava o livro de Aristóteles perverso
para a humanidade? Em primeiro lugar, sabemos que, na Idade
Média, o pensamento religioso era a base das relações humanas
sancionadas pela Igreja, sendo essa influência da Igreja extrema-
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mente rígida e contra a liberdade de pensamento e expressão.
Tudo, dos pensamentos aos atos, devia ser dedicado à glória de
Deus e da Igreja. Assim, a cultura era totalmente dominada pelos
ensinamentos e pelos dogmas da Igreja. Ao mesmo tempo, para
manter e aumentar o poder da Igreja, era preciso que tal instituição se tornasse autoridade no campo do conhecimento.
Era preciso dominar a filosofia, e sabemos que, para isso,
Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e outros filósofos religiosos como Guilherme de Ockham, que aparece em “O Nome da
Rosa”, dedicaram-se a interpretar e a adaptar o pensamento de
Platão e Aristóteles às necessidades da Igreja. Isso foi conseguido
em boa medida, pois as obras desses dois filósofos, tanto do lado
idealista de Platão quanto do lado materialista de Aristóteles, tinham um compromisso com a manutenção das hierarquias, do
elitismo em relação ao exercício do poder e à autoridade clerical
do conhecimento. A rigidez da sociedade feudal e do clericalismo
exigia das pessoas uma devoção consternada e um temor diante
dos poderosos e de Deus.
Assim, se a natureza humana era considerada uma criação
divina e, por isso, sagrada, rir do comportamento ou da condição
humana, mesmo que fosse grotesco e aberrante aos olhos dos
homens, era uma ofensa direta a Deus.
Em segundo lugar, a “Poética” tratava de assuntos considerados profanos e ofensivos a Deus e à Igreja, mas a “Poética”, no
contexto em que foi produzida, era um conjunto de dois livros que
tratavam de literatura na Antigüidade grega, ou seja, da representação ou mimesis da sociedade grega. Especialmente no segundo livro,
sobre a comédia, Aristóteles fala sobre o ridículo da natureza humana e do riso como resultado da mistura entre o pior e o melhor, da
violação das coisas ditas normais e do tipo de mimesis ou de representação dessas coisas que se compõe de características próprias do
texto literário cômico que é o jogo de palavras, o trocadilho, os
erros, os palavrões etc... Assim, de acordo com a leitura autorizada
pela Igreja medieval, se a natureza humana era considerada uma
criação divina e, por isso, sagrada, rir do comportamento ou da
condição humana, mesmo que fosse grotesco e aberrante aos olhos
dos homens, era uma atitude de profanação.
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Como sabemos, esse não era o propósito de Aristóteles, a
idéia de profanação foi um resultado de uma das leituras a que foi
submetido o seu texto sobre a comédia. Houve, contudo, leituras
menos fundamentadas em dogmas da Igreja. Veja, por exemplo,
como é comentado o texto da “Poética” que trata da comédia, por
Guilherme de Ockham, numa passagem do romance “O Nome
da Rosa” (1983, p.530):
A comédia nasce nas komai, ou seja, nos vilarejos dos camponeses, como
celebração jocosa após um banquete ou uma festa. Não narra de homens famosos e poderosos, mas de seres vis e ridículos, não malvados, e
não termina com a morte dos protagonistas. Atinge o efeito de ridículo
mostrando homens comuns, defeitos e vícios. Aqui, Aristóteles vê a
disposição ao riso como uma força boa, que pode mesmo ter um valor
cognoscitivo, quando, através de enigmas argutos e metáforas inesperadas, mesmo dizendo-nos as coisas ao contrário daquilo que são, como
se mentisse, de fato nos obriga a reparar melhor, e nos faz dizer: eis, as
coisas estavam justamente assim, e eu não sabia. A verdade atingida
através da representação dos homens e do mundo, piores do que são ou
do que acreditamos, piores em todo caso do que os poemas heróicos, as
tragédias, as vidas dos santos nos mostraram. É assim?

Como cópias desse texto eram difíceis de obter, os livros eram
copiados à mão por estudiosos de Filosofia e de Grego, a leitura de
Guilherme de Ockham tinha sido feita através de outros textos que
comentavam a “Poética” e que lhe foram mais acessíveis que o original. Vemos que a leitura de Ockham é menos preconceituosa e
denuncia, de certo modo, o grande motivo da severa censura que a
“Poética” sofrera: a possibilidade do autoconhecimento, aspecto citado no texto como o valor cognoscitivo do riso. Repare que se, por
um lado, o texto da “Poética” era considerado profano, na verdade
não é o sagrado que está em jogo, mas a mudança dos valores. Na
visão de Ockham, podemos ter idéia de que a leitura da “Poética”
apresenta valores como a liberdade de expressão, como a possibilidade do autoconhecimento e da verdade relativa, em contraponto à
verdade absoluta apregoada pela Igreja, como a vontade de Deus
sobre o destino dos homens. E, principalmente, repare que essa
mudança de valores, a abertura dessas possibilidades, era dada, segundo Aristóteles, pela literatura, ou seja, pela “Poética” .
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Impedir a leitura do segundo livro da “Poética” significava
guardar os valores que definiam e sustentavam a sociedade medieval, significava impedir que novas possibilidades humanas se realizassem, que viessem à tona outras necessidades capazes de fazer a
sociedade questionar a ordem estabelecida.
De fato, para o bem ou para o mal, até meados do século XVIII,
a literatura manteve uma função hedonista atribuída por Aristóteles,
ou seja, associada à busca elevada do prazer e da felicidade O prazer
a que é levado o homem através da poesia é, segundo Aristóteles, um
prazer purificador e segue, portanto, princípios éticos.
O princípio ético ou valor da literatura associado à função
hedonista se encontra no conceito de catarse como meio através
do qual chegamos ao prazer elevado experimentado como um
alívio para a dor. A literatura provocaria, através das suas várias
linguagens, como no caso da tragédia, que mistura ação e narração, o remexer dos sentimentos, dos desejos, das frustrações, das
mágoas e dos anseios, das dores e das paixões. Os conflitos remexidos chegariam à sua solução no momento final em que, na
tragédia, resolvem-se os conflitos. Aristóteles chama catarse a
essa experiência a que o leitor-espectador é levado a viver através
da tragédia, a experiência de remexer e enfrentar os seus próprios conflitos, vendo-os como que representados no ato trágico
e solucionados nesse mesmo ato.
A catarse também foi uma preocupação muito presente
na Idade Média, no seu sentido próximo ao aristotélico, de
purificação do espírito e da mente, especialmente porque, a
literatura abrigava o valor da arte como devoção e fé. Todos
nós, pelo menos, já ouvimos falar nas fantásticas pinturas de
Michelangelo na Capela Sistina. Esta, como outras, seria uma
manifestação artística que expressa a função da arte medieval:
a sua contemplação deveria ser uma forma de contemplar a
obra divina. Na literatura, não era diferente. Veja-se, por exemplo, que inúmeros padres eram, também, poetas, uma vez que
a poesia era uma forma de louvar a Deus.
Na Idade Média, as mulheres que cantavam músicas de
trabalho e amizade, como as chamadas canções agrárias, que
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eram cantadas por camponesas e, como as canções de amizade,
cantadas por tecelãs, foram motivo de censura e condenação.
Exaltar a natureza e a relação de companheirismo e confidências,
que as mulheres partilhavam entre si, levaram muitas a serem
condenadas por bruxaria. De fato, as relações de trabalho na
Idade Média tinham um aspecto ritual. As mulheres cantavam
e dançavam por ocasião do plantio; diziam versos enquanto
cozinhavam ou trabalhavam na tecelagem. Muitas composições
nasceram como os tecidos; versos surgiam como as tramas dos
fios, um a um, através de muitas mãos e vozes, mas essas variações
na literatura, que a cultura popular propiciava, eram julgadas
uma ofensa aos valores vigentes.

PARA SABER MAIS...
Se você ainda não leu o livro ou
não assistiu ao filme “O Nome da
Rosa”, não deixe escapar esta oportunidade de saber mais sobre a literatura, a filosofia, a religião e os valores na
Idade Média.
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VALORES MODERNOS
Na Modernidade, a literatura passa a agrupar outros valores. Um desses valores, vale a pena citar, foi o da unidade nacional, o culto ao sentimento nacionalista foi comum a todos os
países que, após proclamarem-se Repúblicas, tornaram-se independentes politicamente. No Brasil, consagraram-se os versos de
extremo ufanismo nacionalista do poeta Olavo Bilac, incluindo
a composição da letra do Hino à Bandeira. Tais versos foram
revigorados nos anos de ditadura militar, aparecendo na
contracapa dos cadernos e dos livros escolares junto com o Hino
Nacional. Quem freqüentou a “escola básica” naqueles anos deve
se lembrar. Não foi, porém, só a exaltação nacional que mobilizou a literatura na Modernidade, pois, em nenhum momento
histórico, os valores foram absolutos.
Especialmente no século XX, os valores sociais e humanos passaram, mais do que nunca, a fazer parte das necessidades dos povos e das relações entre as culturas, e muitos escritores empunharam essa bandeira - muitos, como o chileno Pablo
Neruda, que, mesmo sendo um exaltador do amor e das mulheres, era também um poeta que se dizia porta-voz do povo
chileno, um poeta pronto a denunciar as misérias e as humilhações e o desejo de transformação social, política e econômica que compunha o sonho socialista em meados do século XX.
Leia, de Pablo Neruda (1981), alguns trechos dos versos que
compôs quando saiu do Chile, como exilado, durante a ditadura do general Pinochet na década de 1970:
Ó Chile, longa pétala
De mar e vinho e neve, ai quando
Ai quando e quando
Ai quando
Me encontrarei contigo, me enrolarás teu cinto
De espuma branca e negra na cintura,
eu desencadearei minha poesia
sobre o teu território
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Verdade, povo meu, que em primavera
soa o meu nome em teus ouvidos
e tu me reconheces
como se fosse um rio
que passa por tua porta?
(...)Que farei sem ver mil homens,
mil raparigas,
e que farei sem carregar nos ombros
uma parte da esperança?
Que farei sem caminhar com a bandeira
Que de mão em mão nas filas
De nossa longa luta
Chegou às minhas mãos?
Ai pátria, pátria,
Ai pátria, quando
Ai quando e quando,
Quando me encontrarei contigo?(...)

Note que o poeta, mesmo distante da sua terra, mostra-se
fiel às suas raízes e desejoso de estar ao lado do seu povo nas lutas
sociais e políticas que se faziam necessárias. Esse tipo de relação
do autor com o público, ou melhor, do autor como representante
dos anseios do seu povo, leva o nome de literatura comprometida
te e literatura engajadas
ou, como disse Jean-Paul Sartre, ar
arte
engajadas. Nas
formas artísticas engajadas, na arte comprometida, observamos
como, no caso do escritor chileno, reúnem-se os dados da realidade social com os sonhos e os desejos para deles fazer o conteúdo da
arte. Veja que o tema é o mais importante, o conteúdo valoriza a
forma e, nesse sentido, podemos dizer que é o seu conteúdo social
e político que define o valor da arte engajada.
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ATIVIDADE
Assistir ao filme “O carteiro e o Poeta”, que mostra um perfil do
poeta Pablo Neruda e a sua relação com um carteiro analfabeto,
durante o seu exílio na Itália. Nesta atividade, procure perceber a
poesia como fator de transformação da realidade do carteiro e
fazer o seu comentário crítico na análise coletiva do filme.

Comentário
Assistindo ao filme “O Carteiro e o Poeta”, você terá a oportunidade de ver, ao se entrelaçarem
as vidas desses dois personagens, o encontro dialógico da cultura oral e da cultura escrita e, sobretudo,
a mudança fecunda dos valores dos personagens que ocorre a partir desse encontro.
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AS LINGU
AGENS E A CONSTITUIÇÃ
O DOS GÊNER
OS
LINGUA
CONSTITUIÇÃO
GÊNEROS
Seção 3
Objetivo específico:
identificar os gêneros discursivos primários e secundários e explicar os gêneros literários segundo as suas
principais características.


A língua e o mundo da oração, a língua e o mundo da
canção, a língua e o mundo do trabalho e dos costumes, a
língua específica e o mundo da administração rural, a língua
moderna e o mundo do trabalhador citadino que chega para
descansar, todas estas línguas e mundos cedo ou tarde sairão
de seu estado de equilíbrio sereno e amorfo, para descobrir
sua pluridiscursividade (BAKHTIN, 1993, p.102 e 103).
....

Vimos, até aqui, algumas das faces que o gênero literário
apresentou historicamente a partir da sua relação com os valores.
Vamos tratar, agora, da relação entre o gênero literário e as linguagens, especialmente as linguagens contemporâneas que modificaram decisivamente o cenário literário, enriquecendo-o com variados e inúmeros diálogos.
O gênero literário é um conceito cuja utilização é polêmica
na atualidade, tendo em vista a grande mistura entre os gêneros.
Você lembra que antecipamos isso no capítulo 2? No entanto, as
misturas entre os gêneros não impedem que nós lidemos com eles,
pelo contrário, segundo o crítico Mikhail Bakhtin (1993), o gênero, na atualidade, é um conceito fundamental para que estudemos a poética em sua perspectiva histórica e dialógica. E a perspectiva de Bakhtin, nesse sentido, mostra que é preciso sair da
visão aristotélica da poética como gênero que define as características principais da literatura e, como já observamos, torna-a imu-
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tável e a-histórica, para colocarmos a poética em sua dimensão
histórica, sujeita a todas as transformações da linguagem ao longo
do tempo. Para Bakhtin, o gênero literário serve justamente para
definir as inúmeras possibilidades de uso e criação das linguagens.
Mikhail Bakhtin percebeu que a poética no mundo contemporâneo tem outras possibilidades, vale dizer, que a literatura livrou-se da rigidez que o gênero poético tinha até o início do século XIX e inventou uma nova poética: a poética de um mundo
prosaico, ou seja, a poética de um mundo que narra e cria em
profusão as sua própria história. A prosa é constitutiva do mundo
moderno, pois significa uma ampliação das possibilidades de uso
das linguagens e, conseqüentemente, significa também uma modificação da poética, e isso deve ser considerado em termos de
mudança do conceito de gênero.
Na perspectiva de Bakhtin, o conceito de gênero literário foi
modificado para gênero discursivo
discursivo, justamente para abranger as
diversas formas de uso e transformação da linguagem que ocorrem
na literatura e que também ocorrem em outras linguagens. O
gênero discursivo pode definir os vários aspectos da comunicação
que envolvem não só a transformação das linguagens naturais como
também incluem as linguagens midiáticas que englobam os
audiovisuais, a publicidade, a música, o computador.
Entendendo o gênero discursivo como utilização e transformação das linguagens, podemos, de acordo com Machado (1995,
p.67) a partir de Bakhtin, estabelecer duas orientações atuais para
os gêneros...
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1. Gêneros discursivos primários, usados na comunicação
cotidiana entre as pessoas e baseados na influência da oralidade
- Em outras palavras, são os recursos da linguagem popular,
incluindo a linguagem massificada que todo mundo usa ou
conhece (como um “está ok” para dizer “está tudo bem”), os
dizeres costumeiros e caseiros, enraizados em tradições culturais com seus regionalismos ou dialetos (como “guria” e “piá”),
até as gírias de grupos particulares como os hippies ou rappers;
2. Gêneros discursivos secundários – São os gêneros usados na comunicação científica, artística, política, jornalística
etc., baseados mais na escrita e na transformação dos gêneros
orais.Os gêneros discursivos secundários misturam não só a escrita com a oralidade, transformando-a, como também modificam a própria escrita ao introduzirem elementos orais. Eles
também englobam gêneros híbridos, misturados, que resultam
da fusão entre discursos especializados.
Vamos analisar um caso de hibridismo em literatura no qual o
escritor é engenheiro e jornalista, acostumado a escrever textos científicos de cunho geográfico, histórico e sociológico no Brasil no final
do século XIX (veja que um homem de ciência naquela época podia falar de quase tudo, não tinha de ser um especialista como hoje
em dia). Esse escritor, no entanto, não se tornou célebre por seus
feitos e escritos científicos, mas por ter em seu currículo o formidável testemunho da Guerra de Canudos. Estamos falando de Euclides
da Cunha, autor de “Os Sertões”. Euclides da Cunha pretendia
realizar um trabalho de cobertura jornalística ao documentar parte
da Guerra de Canudos, observando os acontecimentos no próprio
campo de batalha e escrevendo tudo em pequenas cadernetas.
Essas anotações jornalísticas tornaram-se a obra “Os Sertões”, obra que consagrou o seu autor. Ela é, portanto, um texto
literário híbrido, que mistura as várias visões de Euclides da Cunha: do jornalista ao cientista, historiador, geógrafo, sociólogo e,
ainda, numa linguagem refinadíssima, digna de um homem acostumado às agruras poéticas do século XIX, mesmo estando ele
transtornado pelo horror da guerra.
Educação a Distância
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Por esse e por outros casos, é que “dizemos” que a literatura é
um gênero discursivo secundário que se compõe do encontro de
várias linguagens e ainda se conecta ao gênero discursivo primário.
O romance, por exemplo, combina os elementos dos gêneros
discursivos secundários como argumentos científicos, artísticos,
informações correntes de um determinado fato (enfoque
jornalístico) como é o caso de “Os Sertões” e pode, ainda, combinálos com provérbios, ditos populares, expressões das falas cotidianas que aparecem através de regionalismos e de personagens que
representam culturas e visões de mundo particulares.

ENUNCIADOS: A POSIÇÃO SOCIOCULTURAL DE
QUEM FALA.
Vamos atentar para um fato: o que dissemos sobre os gêneros
discursivos, que não são nada mais do que tipos de discursos usados na comunicação verbal, ajuda-nos a compreender a natureza
dos enunciados. Os enunciados são a representação concreta e real
da unidade da comunicação, porque os enunciados unem a comunicação verbal (um discurso) à comunicação não-verbal.
(BAKHTIN, 1997) Vamos esclarecer: um discurso, por exemplo,
o da cartilha do ensino de História, que “diz” algo como “o Brasil
foi fundado por colonizadores portugueses”, pode ser repetido por
você e por todos os professores de uma rede pública de ensino e
por todos os seus alunos.
Um discurso comunica algo verbalmente, apoiado na unidade da língua e, logo, na unidade do entendimento, ou seja, na
unidade ideológica que Antonio Gramsci chamou de hegemonia.
Quando, porém, tomamos esse ou outro discurso como verdade
ou mentira, transformamos o discurso, que em geral é afirmativo, em um enunciado. O enunciado é, na verdade, a possibilidade de alternância dos sujeitos falantes, que podem, inclusive,
estar falando um mesmo discurso. A alternância dos sujeitos falantes pode, portanto, alterar um mesmo discurso. A sua aula
pode ser diferente mesmo que você use aquela mesma cartilha,
porque é possível que você interprete aquele discurso, que pres-
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supõe um entendimento único, de um modo diferente, instigando os seus alunos a fazerem o mesmo.
Assim, a unidade da comunicação verbal é desmistificada pelos
diferentes sujeitos de enunciação, cuja perspectiva introduz no fazde-conta da unidade da comunicação verbal as variáveis interpretativas
que surgem de cada ponto de vista sociocultural e individual. E é aí
que entram os elementos não-verbais do enunciado, pois eles são,
precisamente, as referências culturais e simbólicas que utilizamos na
nossa percepção. Se formos pertencentes a grupos indígenas, por exemplo, quando transformarmos o discurso do descobrimento do Brasil
em um enunciado, certamente o enunciado ganhará um vigor crítico
que visará a denunciar a exclusão dos povos indígenas na formação do
Brasil e, também, o desprezo ao ponto de vista dessas comunidades,
que é óbvio quando um discurso que pretende ser porta-voz de todos
trata somente de um lado da história.
Deixamos uma questão para você pensar e discutir com seus
colegas: na medida em que somos sempre, em nossa prática pedagógica, sujeitos enunciadores, como temos nos posicionado em
relação aos discursos hegemônicos ou pretensamente unitários com
os quais lidamos em nossas abordagens?
Mikhail Bakhtin (1895-1975), teórico da filosofia da linguagem e da literatura, publicou dois livros em sua vida: “Problemas da Poética de Dostoievski” e “A
cultura popular na Idade Média e no
Renascimento: o contexto de François
Rabelais” e preparou – também – os
apontamentos de “Questões de Literatura e de Estética”, publicado em 1975,
ano de sua morte. Outras obras do autor, como o livro “Estética da Criação
Verbal”, foram editados, por admiradores e estudiosos da sua teoria, a partir
de rascunhos e fragmentos de textos. Assim, muitas das obras deste autor não foram organizadas por
ele, mas se constituem na reunião de escritos esparsos.
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Depois dessa breve introdução, a partir da perspectiva
bakhtiniana, sobre os gêneros discursivos e os enunciados, podemos comentar algumas características dos gêneros discursivos que
trabalham artisticamente com as linguagens: a prosa e a poesia.
Antes disso, porém, vamos realizar uma atividade?

ATIVIDADE
Procure um texto qualquer, que seja do gênero discursivo secundário, e tente transformá-lo em um texto do gênero primário. Em
outras palavras, a partir de um texto jornalístico, científico, político, artístico ou outro que você considere um discurso secundário,
pelas características de sua linguagem, transforme-o em um discurso primário, usando uma linguagem próxima da fala cotidiana,
como se explicasse o texto para alguém. Nesta atividade, é importante que você observe, na transposição de uma linguagem para
outra, a mudança no discurso operada pela leitura e a possibilidade de misturar as duas linguagens num mesmo discurso.

Comentário
Perceba, nesta atividade, a importância didática dessa transformação discursiva, atentando
para a clareza sem, contudo, dispersar o conteúdo.
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A PROSA
A prosa é um tipo de texto literário que tem como marca
principal o fato de ser uma narrativa de ficção, ou seja, uma história imaginada e contada por um narrador. Muitas vezes, essa história de ficção mistura o imaginário à realidade e é comum, também, haver mais de um narrador.
O foco do narrador, a visão de quem narra a história é, quase
sempre, determinante sobre as outras visões, chegando, em alguns
casos, a produzir um monólogo. O narrador pode ser um personagem não-participante da história, alguém que vê tudo e sabe tudo
sobre todos os outros personagens, mas permanece fora da história
e, nesse caso, o seu ponto de vista é único e pretende dominar a
totalidade. O romance combina também a forma narrativa em
primeira pessoa; geralmente na posição do narrador está o próprio
autor e a forma dialógica, quase sempre manifestada nos diálogos
entre personagens.
Existe, no entanto, uma infinidade de romances em que
um determinado personagem narra os eventos e dialoga tanto
com os personagens quanto com o leitor. Um exemplo clássico
está na obra “Memórias Póstumas de Brás Cubas” do maior escritor brasileiro, Machado de Assis, na qual o narrador é um
homem morto que “fala” dos episódios da sua vida para o leitor.
O narrador também pode ser um dos personagens e, nesse caso,
a sua visão é parcial, deixando os pontos de vista de outros personagens obscurecidos pelo seu enfoque. Mais uma vez, Machado de Assis é o mestre na obra “Dom Casmurro”, na qual Bentinho
narra a história de uma possível traição de sua mulher, Capitu,
com seu melhor amigo. Até hoje, ninguém conseguiu saber se,
de fato, houve ou não a traição, pois o tempo todo, no romance,
a única visão que aparece no relato dos fatos é a do desconfiado
Bentinho. Se Capitu tivesse a chance de emitir o seu ponto de
vista, talvez pudesse convencer-nos de sua fidelidade ou, talvez,
pudesse confessar a traição. Quem sabe? O certo é que vale a
pena ler esse romance e tentar ter uma opinião própria sobre
esse clássico “caso de adultério”.
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Há inúmeros exemplos, em especial, na prosa romanesca (romances) em que coexistem vários narradores ou vários pontos de
vista. Você deve lembrar, afinal já comentamos anteriormente,
que o dialogismo e a polifonia são aspectos fundamentais do romance. Bakhtin estudou detidamente o escritor russo Dostoyewsky
e o elegeu como um grande escritor dialógico e polifônico. Na
obra desse escritor, as várias vozes em diálogo e conflito seriam as
várias faces de um mesmo personagem que vive em si os dilemas
do homem moderno, como a escolha entre o certo e o errado; o
que é justo e o que não é; é melhor revoltar-se e modificar tudo ou
conformar-se e viver sem abalos? Enfim, ao lermos Dostoyewsky,
começamos ouvindo o autor e acabamos dialogando com ele.
Para arrematar, citamos, agora, o escritor gaúcho Luiz Antonio de Assis Brasil. Na sua obra intitulada “Manhã Transfigurada”, um determinado fato é narrado sob o ponto de vista de um
personagem e, depois, o mesmo fato é narrado sob o enfoque de
outro personagem, modificando-o totalmente.
Os principais tipos de narrativa de ficção são o romance,
o conto e a novela.
O romance se caracteriza por ser uma narrativa longa
sobre um conjunto complexo de ações articuladas, geralmente
desenvolvidas pelos personagens.
O conto apresenta-se como uma narrativa curta sobre uma
situação ou momento específico.
A novela é uma forma de narrativa que se situa entre o
romance e o conto. Geralmente, trata de encadear episódios
curtos (pequenas histórias ou capítulos) numa estrutura narrativa maior.
Hoje em dia, definir gêneros literários é uma tarefa ingrata
se pensarmos como as definições, como essas que acabamos de
ver, são sempre provisórias e que, em muitos casos, não há como
perceber os limites entre um tipo de narrativa e outro, ou seja,
existe uma infinidade de textos que não vão se adequar a essas
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características ou vão apresentar uma mistura delas. Então, fica
um alerta: essas definições são como um ponto de partida para
você se aventurar pelas narrativas. Boa prosa!
A POESIA
Geralmente, entendemos como poesia as manifestações literárias em verso. Como verso, a poesia é basicamente a união de
três elementos para compor significados. Estes elementos são: ritmo, sonoridade, imagens.
A sonoridade é geralmente provocada pela rima, ou seja,
pela semelhança sonora das palavras que aparecem no meio ou
no final de cada verso. Vejamos os versos de Cecília Meireles em
“Ou isto ou aquilo (1990, p.32):
Arabela abria a janela
Carolina abria a cortina
E Maria olhava e sorria: bom dia!

O ritmo é uma característica do poema, mas é, antes, uma
qualidade existente nas próprias palavras. O ritmo do verso é um
resultado da combinação dos ritmos de cada palavra observadas
desde a sua estrutura silábica, como os versos de Mário Quintana
em Rua dos Cataventos (1982, p. 28):
Dorme ruazinha, é tudo escuro
E os meus passos, quem é que pode ouvi-los?
Dorme o teu sono sossegado e puro
Com teus lampiões, com teus jardins tranqüilos.

A imagem é uma sutileza que faz da literatura uma arte verbal
e da poesia um ofício. Basta dar uma olhada em volta, em todos os
poemas que lhe apresentamos, e você terá alguma imagem suscitada. Ao criar sons e ritmos com as palavras, ao escolher as palavras
como quem faz música, o poema tem que estar criando também,
imagens na mente de quem o lê ou ouve. Essas imagens podem se
parecer com imagens conhecidas ou podem ser imagens totalmente
fantasiosas, o que importa é o significado que as palavras assumem
na composição poética projetando-se nesses efeitos estéticos.
Educação a Distância
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Sobre a criação de imagens, dizia o poeta inglês Ezra Pound,
um mestre da imagística (apud FAUSTINO, 1976, p. 136):
Uma imagem é aquilo que apresenta um complexo intelectual e
emocional num instante de tempo [...] É a apresentação instantânea de
tal complexo que dá a sensação súbita de libertação.[...]
É melhor apresentar uma só imagem a vida inteira do que produzir
obras volumosas.

E, sobre a linguagem, diz, também, o mesmo poeta:
Não use palavra alguma supérflua, nenhum adjetivo que não revele alguma coisa. [...]
Não pense que a arte da poesia seja em coisa alguma mais simples que a
arte da música [...] (p. 136)

O significado que surge desses entrelaçamentos de ritmo,
sonoridade e imagem geralmente se apóia em alguns recursos
de linguagem ou em certas formas de lidar com os sentidos das
palavras. Vejamos as mais comuns...
A antítese é um recurso da linguagem baseado no uso de
palavras de sentido oposto.
A metáfora é um modo de se fazer uma comparação que
não está evidente. A comparação que se faz usando uma metáfora repousa no uso de uma palavra, cujo sentido é modificado no contexto da frase.
Vamos ler, abaixo, o belo poema de Cruz e Sousa. Podemos perceber o uso de metáfora e antítese neste soneto que se
denomina “Acrobata da dor”.

Acrobata da dor
Gargalha, ri, num riso de tormenta,
Como um palhaço, que desengonçado,
Nervoso, ri, num riso absurdo, inflado
De uma ironia e de uma dor violenta.
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Da gargalhada atroz, sanguinolenta,
Agita os guizos, e convulsionado
Salta, gavroche, salta clown, varado
Pelo estertor dessa agonia lenta...
Pedem-te bis e um bis não se despreza!
Vamos! Retesa os músculos, retesa
Nessas macabras piruetas d’aço...
E embora caias sobre o chão, fremente,
Afogado em teu sangue estuoso e quente.
Ri! Coração, tristíssimo palhaço.

Cruz e Sousa
Interessante perceber o
uso peculiar da metáfora: o
coração do poeta aparece
como tragicômico palhaço. O
autor projeta a sílaba da alegria (Ri) dentro do superlativo do seu oposto/contrário:
(t-Ri-stíssimo). Tal oposição
(entre Ri e tristíssimo) forma
uma antítese.
Vocês já leram algum
outro poema de Cruz e
Sousa? Conhecem algo da sua
história?
João da Cruz e Sousa nasceu em Desterro (atual
Florianópolis) em 1861. Seus pais, escravos negros, foram libertos pelo Marechal Guilherme Xavier de Sousa quando ele partiu
para a Guerra do Paraguai. Cruz e Sousa participou ativamente
do movimento abolicionista. Foi um militante incansável dessa
causa escrevendo artigos, crônicas, contos sempre defendendo a
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idéia de liberdade e igualdade de direitos e condições. Viajou
por diferentes regiões do Brasil como ponto de Companhias Teatrais. Já adulto, mudou-se para o Rio de Janeiro, na época capital federal. Em 1893, publicou “Missal” e “Broquéis”, obras que
marcaram o início do Simbolismo no Brasil. Nesse mesmo ano,
casou-se com Gavita que será a mãe de seus quatro filhos. Em
1898, morreu em Sítio, Minas Gerais, para onde fora levado em
busca de cura para a tuberculose. Obras póstumas: “Evocações”,
“Faróis”, “Últimos sonetos”. Cruz e Sousa entrou para a
historiografia literária brasileira como um dos escritores que mais
renovou a expressão poética em língua portuguesa. Passado um
século da sua morte, percebemos que a valorização em torno da
sua obra está cada vez mais viva.
Para saber mais, além das obras já citadas, sugerimos os
filmes de Sylvio Back (“Cruz e Sousa, o poeta do Desterro”) e
de Maria Emília de Azevedo (“Alva paixão”). Sugerimos, ainda, a leitura da antologia de poemas de Cruz e Sousa com
seleção, introdução e notas da escritora Eglê Malheiros (Publicação do Senado Federal, Brasília, 1998).

No final do século XIX e, principalmente, no século XX, por
influência da prosa ou como diria Bakhtin, da prosificação da
cultura, surgiu, na poesia, o verso livre cuja principal característica é compor a sonoridade e o ritmo não mais a partir da estrutura
silábica das palavras, mas da combinação da entoação na fala com
as pausas. Assim, o que define a poesia como gênero não é mais a
ocorrência de um ritmo único, mas de vários ritmos elaborados
em seqüências de versos ditos em diferentes tons de voz (diferença
na entoação) com quebras moldadas pelas pausas que podem ser
marcadas por pontuação ou não.
Esteja, portanto, atento para o seguinte: algumas narrativas
em prosa podem ser transformadas em poemas bastando, para isso,
que se modifique o seu ritmo, retirando as pausas e pontuações
usuais na escrita comum. É possível que muitos textos sejam poéticos sem que tenha havido essa intenção. Vamos ver um exemplo:
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A partir do momento em que escrevi esta página,
percebi claramente
que minha busca da exatidão se bifurcava em duas direções.
De um lado, a redução dos acontecimentos contingentes
a esquemas abstratos
que permitissem o cálculo e a demonstração de teoremas.
Do outro, o esforço das palavras
para dar conta,
com a maior precisão possível,
do aspecto sensível das coisas.
Na verdade, minha escrita sempre se defrontou
com duas estradas divergentes
que correspondem a dois tipos diversos de conhecimento:
uma que se move no espaço mental
de uma racionalidade desincorporada,
em que se podem traçar linhas que conjugam pontos,
projeções, formas abstratas, vetores de forças,
outra que se move num espaço repleto de objetos
e busca criar
um equivalente verbal daquele espaço,
enchendo a página com palavras
num esforço de adequação minuciosa
do escrito ao não-escrito
da totalidade do dizível com o não-dizível
São duas pulsões distintas
no sentido da exatidão
que jamais alcançam
a satisfação absoluta
Porque as línguas naturais
Sempre dizem algo mais
Em relação às linguagens formalizadas,
comportam sempre uma quantidade de rumor
que perturba a essencialidade da informação
porque, ao se dar conta
da densidade e da continuidade do mundo
que nos rodeia,
a linguagem se revela lacunosa, fragmentária,
diz sempre algo menos
com respeito à totalidade do experimentável.
Educação a Distância
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Este texto é do escritor ítalo-cubano Ítalo Calvino e não é
um poema, apesar de ser muito poético. O texto está em forma
de ensaio, em escrita normal, no seu livro “Seis propostas para o
próximo milênio” (1990, p.88) e foi adaptado por nós, aqui,
para mostrar como um texto em prosa pode se tornar um poema. Nesse caso, foram retiradas as pausas normais, de modo a
provocar uma outra entoação e ritmo. Note bem, este texto apresenta, em sua estrutura, recursos de linguagem que ajudam na
transformação, por exemplo, o autor usa a metáfora “estradas
divergentes” para falar da sua forma de escrever que corresponde
a duas formas de conhecimento.
Ao final do texto, percebemos que uma das formas ou uma
das estradas que se expressa na escrita do autor é a língua natural,
e a outra é a linguagem formal, são ambas representadas em
conceitos opostos ou antíteses: uma linguagem é a expressão da
“racionalidade desincorporada”, ou seja, da abstração; a outra é a
expressão do “espaço repleto de objetos”, ou seja, da experiência;
uma diz sempre “algo mais”; outra diz sempre “menos”; ambas, no
entanto, compõem uma mesma totalidade que não encontra o
equilíbrio, uma saturação, um limite.
A análise que fizemos deste texto pode ser um bom começo
para você começar a tentar interagir poeticamente com os textos
que quiser. Lembre-se de que existem muitas poesias maravilhosas
para lermos, mas ler com intenção poética é o fundamental tanto
em relação aos poetas como para descobrir elementos interessantes em outras formas de escrita como os textos dos alunos que,
com certeza, mesmo sem o domínio dos recursos lingüísticos, apresentam sons, ritmos e muitas... muitas imagens!
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RESUMO
LER é atribuir sentidos ao que está sendo lido, seja um texto,
seja o mundo. Vimos, conforme nosso referencial teórico (sóciohistórico), a importância da linguagem, ela se constitui na principal mediação entre o mundo e a consciência (humana) do mundo. É importante não esquecermos da natureza social da linguagem,
isto é, ela é adquirida em uma multiplicidade de contextos de
interação e diálogo e nós a utilizamos para interagir e dialogar.
Também vimos que a obra literária, sendo destinada para a leitura
pública, promove um infinito de diálogos e interações de vários
sujeitos. Quando adentramos em um texto, somos participantes
de um diálogo aberto que se multiplica.
As nossas escolhas de leituras e as nossas opiniões sobre elas
têm muito a ver com os valores constituídos historicamente em
sociedade. O valor da literatura não está distante dos valores da
sociedade que a gerou e nem dos valores daquela que a recebe.
Quanto à questão dos gêneros, vimos que, na Antigüidade,
as teorias que procuravam dar conta desses mesmos gêneros estavam baseadas numa classificação mais restrita e autoritária. Com
as transformações sociais e históricas, os gêneros também se
metamorfosearam.
É importante relembrarmos, enfim, que, pela abrangência
da literatura, ela pode ser uma mediação privilegiada para o
conhecimento da sociedade, da cultura e dos vários aspectos
da alma humana.
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CAPÍTULO IV

A CONSTR
UÇÃ
O DO SENTIDO
CONSTRUÇÃ
UÇÃO
DA LINGU
AGEM NO TEXT
O:
LINGUA
TEXTO:
CAMINHOS TEÓRICOS PARA ABORDAGEM TEXTUAL
NA ESCOLA

Não existe o texto incoerente em si,mas [...]
o texto pode ser incoerente em/para
determinada situaçãocomunicativa.
(KOCH e TRAVAGLIA, 1998, p.50).

Objetivo Geral
Ao final deste capítulo, você deverá explicar
“texto” como todo instrumento lingüístico
de mediação simbólica e deverá identificar
o papel ativo dos interlocutores na construção
dos sentidos, a fim de reunir elementos
teóricos para a abordagem textual na escola.
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OQ
UE F
AZ UMA P
AL
AVRA OU UM CONJUNT
O DE
QUE
FAZ
PAL
ALA
CONJUNTO
PAL
AVRAS SER UM TEXT
O?
ALA
TEXTO?
Seção 1

Objetivo específico
específico:
identificar os fatores responsáveis pela constituição de um texto.
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O texto é muito mais que a simples soma
de frases que o compõem:
a diferença entre frase e texto não é meramente
de ordem quantitativa; é, sim,
de ordem qualitativa (KOCH, 1999, p. 14).

No capítulo 2, refletimos sobre as diferentes linguagens e, no
capítulo 3, particularizamos a reflexão sobre a linguagem literária,
discutindo acerca do conceito de gênero, ocasião em que registramos que o conceito de gênero literário modificou-se para o conceito de gênero discursivo, com vistas a abranger as diversas formas de uso e transformação da linguagem, incluindo as linguagens
da mídia, a música, a linguagem virtual etc.
Partindo das considerações sobre gênero, registradas no capítulo 3, e do conceito ali discriminado acerca de gêneros discursivos
primários e gêneros discursivos secundários, iniciamos as discussões deste capítulo, tratando da diversidade textual e da construção dos sentidos no texto.
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E o que é texto?
Se você leu com atenção os capítulos anteriores, percebeu
que a concepção de “texto” que esteve presente na discussão
que empreendemos é a compreensão de “texto” como uma combinação de signos para comunicar algo. Desse modo, o texto
pode ser oral ou escrito, pode constituir-se de uma única palavra ou de muitas páginas, pode constituir-se de uma única
imagem, pode constituir-se somente de palavras, ou, ainda,
pode constituir-se da união de imagens e palavras, enfim, pode
ter “muitas caras”.
Assim, se você, ao ler o início deste capítulo pensou: “Agora
vamos ‘falar’ do ensino de português!”, não está totalmente
equivocada(o), afinal o estudo da língua portuguesa trabalha intensamente com a noção de “texto”, mas precisamos “dizer” a
você que, ao tratar da construção do significado do texto, foco da
discussão deste capítulo, estaremos tratando dos muitos textos que
povoam o seu dia-a-dia, quer em sua vida pessoal, quer na escola
com seus alunos.
Quando, por exemplo, você trabalha noções de higiene
ambiental com as crianças, ou mesmo quando constrói com eles
regras de um jogo na quadra de esportes, está construindo textos,
tanto quanto nos momentos em que você lê historinhas para eles
ou trabalha com a produção de material escrito.

“Texto”, na verdade, está sendo concebido, aqui, de um
modo bastante “elástico”, ou seja, uma imagem, um gesto, uma
só palavra podem ser tidos como textos muito significativos, desde que estabeleçam um processo de comunicação, permitindo a
interação social entre sujeitos. Às vezes, um simples “não”, dito
com uma entonação específica, revela-se um texto cheio de diferentes significações. Muitas vezes, até mesmo o silêncio compõe
um grande texto. (Tomemos como exemplo as inúmeras situações em que, para dizer o que queremos, calamo-nos.)
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Nessa discussão, no entanto, é preciso que tenhamos cuidado, afinal não podemos supor que tudo pode ser texto, na verdade, “as coisas não são bem assim”. Então, que tal discutirmos quando
uma palavra, uma frase, um conjunto de frases, uma imagem ou
mesmo os silêncios constroem textos e quando não o fazem?
Vamos a um exemplo prático: imaginemos a palavra “já” escrita em uma folha em branco. Algo como:
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Já!
Isso não é um texto, porque, para nós, neste momento, nada
significa. Agora imaginemos essa mesma palavra (frase) escrita em
uma folha em branco colocada sobre alguns papéis por um colega
de trabalho, com quem dividíamos no dia anterior a revisão de
algumas provas. Esses papéis sobre os quais está o “Já!” são as
provas com o “visto” de revisadas. A palavra que não era um texto
passou a constituir um texto significativo, não é mesmo?
E então? O que faz uma palavra ou um conjunto de palavras
constituir um texto? Um texto somente existe se ele estabelece um
processo de comunicação, se traz consigo uma mensagem, se funciona como meio para fazer com que, no mínimo, dois
interlocutores interajam entre si, ou seja, é preciso que haja um
contexto de comunicação no qual a forma de organização dos
signos tenha significado para os sujeitos envolvidos.
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Vamos, agora, trabalhar algumas pistas teóricas que nos permitem analisar essas distinções com maior segurança. “Falemos”
sobre textualidade, ou seja, o conjunto de fatores que transformam palavras, frases ou imagens em texto. Há alguns fatores que
garantem a textualidade, ou seja, que garantem que um texto se
torne um texto de fato. Vamos a eles, mas, antes, vamos ilustrar o
que estamos “falando” com uma história, no mínimo, esquisita...
Só para ilustrar
...
ilustrar...
Certa vez, uma família inglesa foi passar férias na Alemanha. No
decorrer do passeio, as pessoas da família viram uma casa de campo que
lhes pareceu boa para passar as férias de verão. Foram falar com o proprietário da casa, um pastor alemão, e combinaram alugá-la no verão
seguinte. De volta à Inglaterra, discutiram muito acerca da planta da
casa. De repente, a senhora lembrou-se de não ter visto o W.C.. Conforme o sentido prático dos ingleses, escreveu imediatamente para confirmar tal detalhe. A carta foi escrita assim:
“ Gentil Pastor:
Sou membro da família inglesa que o visitou há pouco, com a
finalidade de alugar sua propriedade no próximo verão. Como esquecemos um detalhe muito importante, agradeceria se nos informasse onde
se encontra o W.C.”
O pastor alemão, não compreendendo o significado da abreviatura W.C. e julgando tratar-se da capela da religião inglesa White Chapel
(Capela Branca), respondeu nos seguinte termos:
“Gentil Senhora:
Tenho o prazer de comunicar-lhe que o local de seu interesse fica
a doze quilômetros de casa. É muito cômodo, sobretudo se se tem o
hábito de ir lá freqüentemente; nesse caso, é preferível levar comida para
passar lá o dia inteiro. Alguns vão a pé; outros, de bicicleta. Há lugar
para quatrocentas pessoas sentadas e cem em pé; recomenda-se chegar
cedo, para arrumar lugar sentado, pois os assentos são de veludo. As
crianças sentam-se ao lado dos adultos e todos cantam em coro. Na
entrada, é distribuída uma folha de papel para cada um; no entanto, se
chegar depois da distribuição, pode-se usar a folha do vizinho do lado.
Tal folha deve ser restituída à saída, para poder ser usada durante um
mês. Existem ampliadores de som. Tudo o que se recolhe é para as
crianças pobres da região. Fotógrafos especiais tiram fotografias para os
jornais da cidade, a fim de que todos possam ver seus semelhantes no
desempenho de um dever tão humano.” (Autor desconhecido)
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Como você vê, nessa história, cada um construiu o sentido
do texto de forma diversa, ou seja, cada um construiu um eixo de
coerência para o texto, atribuindo-lhe sentido diverso. Vamos entender melhor isso?

FATORES DE TEXTUALIDADE
Vamos, agora, identificar cinco fatores de textualidade,
isto é, características que devem estar presentes nos textos para
que eles se constituam como tal. Há diferentes formas de
conceber esta questão, mas, aqui, vamos optar por uma
“releitura” dos estudos na área do texto, tendo como critério o
que de fato pode ser relevante para a sua formação como
professor de Séries Iniciais ou Educação Infantil.
1. Coerência
Você já ouviu falar em coerência? Às vezes, chamamos algumas pessoas de incoerentes, principalmente quando elas falam uma “coisa”, mas fazem exatamente o contrário do que dizem. O discurso dos políticos corruptos que pregam moralidade
é um bom exemplo disso.
A coerência é um dos mais importantes fatores de
textualidade, ou seja, um dos elementos que garantem que um
texto constitua de fato um texto. Veja esta famosa frase de um
lingüista norte-americano:
“Incolores idéias verdes dormem furiosamente.”

Não podemos negar que isso é uma frase, afinal está
“completinha”: tem inicial maiúscula e ponto final, e seu conteúdo “diz” que “alguém/algo faz alguma coisa”. Concorda?
Não podemos negar, por outro lado, que a mensagem que
ela traz é bastante estranha, afinal “idéias” normalmente não têm
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cor (e, se são verdes, não podem ser incolores), além do que o ato
de “dormir” não pode se dar “furiosamente”. Em resumo: a frase é
completamente incoerente. Será mesmo?
Talvez em um contexto de ficção, fantástico, essa frase
não fosse assim tão incoerente (basta lembrar de alguns livros
do chamado “realismo fantástico”, em que os personagens têm
ações estranhíssimas para o mundo real: asas crescem em garotos; mulheres nascem com cheiro tão forte de camélia que atraem abelhas etc.). No mundo da ficção tudo é possível! (Quantas
vezes o gato Tom, do desenho animado Tom e Jerry, sofreu
quedas mortais e nem por isso morreu?) Então, quem sabe a
famosa frase do lingüista norte-americano, em um livro de histórias fantásticas, ganhasse coerência. Assim descontextualizada,
porém, é incoerente mesmo!
O que nós queremos “dizer” é que a coerência assegura o
processo de comunicação, permitindo a interação entre os usuários de uma língua. Um texto pode ser bem escrito, mas não ser
coerente para o leitor. Por exemplo: um grande físico escreve um
livro fantástico sobre o “Big-Bang”, uma teoria acerca da formação do universo. O livro pode ser coerente para os estudiosos da
área, mas, para nós, leigos em Física, o livro certamente terá
muitos trechos de absoluta incoerência, não porque esteja mal
escrito ou porque seu conteúdo não seja verdadeiro, mas porque
nós não temos conhecimento de mundo necessário para entender o que aquele profissional escreveu.
Imagine a importância do conceito de “conhecimento
mundo” em nossas aulas, no dia-a-dia. Quantas vezes aquilo
que falamos ou o material escrito que damos a nossos alunos é
incoerente para muitas crianças, cuja história familiar não lhes
tenha permitido construir o conhecimento mínimo para fazer
uma leitura coerente de nossos textos orais e escritos? Pois é,
isso é mais comum do que parece.
O que é conhecimento de mundo?
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Conhecimento de mundo é aquele conjunto de conhecimentos que acumulamos ao longo de nossa vida. Quanto mais
vivemos, maior é o “estoque” de conhecimentos de que dispomos para compreender o homem e o universo. Assim, podemos
concluir que quanto mais interagimos com as pessoas e com o
meio social no qual estamos inseridos, quanto mais lermos, quanto
maior for o nosso contato com a realidade que nos cerca e com a
informação, maior será o nosso conhecimento de mundo.
Koch e Travaglia (1995, p. 60) registram:
O conhecimento de mundo é visto como uma espécie de dicionário
enciclopédico de mundo e da cultura arquivado na memória. [...] A
memória [...] é o espaço de armazenagem e organização de todo o
nosso conhecimento de mundo, incluindo o conhecimento lingüístico,
conceitos [...] fatos generalizados e episódios particulares provenientes da experiência de cada indivíduo.

Os autores chamam a atenção, ainda, para a importância do conhecimento partilhado, ou seja, para haver compreensão, é preciso que o conhecimento de mundo do emissor e
do receptor tenha uma certa similaridade. Tomemos um
exemplo prático: se ouvirmos uma conferência sobre Física
Quântica, é possível que não consigamos construir em plenitude a coerência da fala do conferencista, ainda que ele seja
um exímio profissional e um exímio comunicador. Ocorre
que o conhecimento que nós, educadores, temos acerca de
Física Quântica pode não ser suficiente para que consigamos
construir o significado da fala que ouvimos, afinal não partilhamos com o conferencista conhecimentos similares suficientes para uma interação satisfatória sobre o tema.
Imagine a importância de nós, professores, compreendermos questões como essas, afinal a aprendizagem se processa a
partir da interação entre o dado e o novo, ou seja, entre a
informação velha e a informação nova. Ampliamos nossos conhecimentos sobre determinado assunto quando tomamos contato com informações novas, estabelecendo relações entre essas
informações novas e as informações que já possuímos acerca de
um determinado tema. Vamos nos imaginar desenvolvendo uma
Educação a Distância
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aula cujo tema central sejam os animais e cujo objetivo específico seja discutir a importância de determinados animais para a
vida humana. Escolhemos focalizar as vacas em razão da produção de leite. Em um determinado momento de nossa fala,
ou seja, do texto oral que estamos produzindo para explicar aos
nossos alunos a importância das vacas na vida humana, dizemos que as vacas são animais mamíferos e que o leite que produzem contém cálcio. Com esse texto oral, possivelmente estejamos introduzindo dois elementos novos ao conhecimento de
mundo das crianças: os conceitos de “mamíferos” e de “cálcio”. Elas somente conseguirão construir a coerência de nosso
texto se incorporarem esses dois novos conceitos ao seu conhecimento de mundo, para o que deverão estabelecer relações
entre o que está dado (informação velha) e o novo.

A essa “altura” de nossa atividade, talvez você esteja pensando:
“então, não existe o não-texto, ou seja, o texto incoerente?” Talvez
isso de fato seja verdade, afinal a coerência de um texto está intimamente ligada à capacidade do interlocutor de compreender o que é
dito ou o que é falado, e isso tem profunda relação com o conhecimento prévio de quem lê ou ouve um texto, assim como tem relação com o conhecimento do contexto em que o texto se constrói.
Veja o diálogo a seguir, escrito por Millôr Fernandes
A vaguidão específica
(In: KOCH e TRAVAGLIA, 1998, p.32-33)
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“As mulheres têm uma maneira de falar que eu chamo de vago-específica” (GEHMAN).
-Maria, ponha isso lá fora em alguma parte.
-Junto com as outras?
-Não ponha junto com as outras, não. Senão pode vir alguém e querer
fazer qualquer coisa com elas. Ponha no lugar do outro dia.
-Sim senhora. Olha, o homem está aí.
-Aquele de quando choveu?
-Não. O que a senhora foi lá e falou com ele no domingo.
-Que é que você disse a ele?
-Eu disse para ele continuar.
-Ele já começou?
-Acho que já. Eu disse que podia principiar por onde quisesse.
-É bom?
-Mais ou menos. O outro parece mais capaz.
-Você trouxe tudo para cima?
-Não senhora. Só trouxe as coisas. O resto não trouxe porque a senhora
recomendou para deixar até a véspera.
-Mas traga, traga. Na ocasião, nós desceremos tudo de novo.
-É melhor, senão atravanca a entrada, e ele reclama como na outra noite.
-Está bem. Vou ver como.

E então? Você entendeu alguma coisa? Certamente não, assim como nós. O que podemos entender é que o autor quis mostrar como as mulheres falam de forma vaga, sem precisão (o que é
discutível, não é verdade?). Quanto ao diálogo entre as mulheres,
porém, embora nós, de fora, não o compreendamos, as duas personagens envolvidas estavam se entendendo perfeitamente, porque conheciam o contexto da conversa e sabiam a que fatos externos à conversa estavam fazendo referência.
Isso significa que podemos escrever qualquer texto, mesmo
que aparentemente não tenha sentido? Claro que não. Para sermos
compreendidos, precisamos organizar nosso pensamento de forma clara, adequando-o ao receptor (mesmo que, às vezes, para
receptores aos quais o texto não é endereçado, ele não faça sentido). Sobre isso “falaremos”mais adiante.
Vamos rrefletir
efletir sobr
elações entr
sobree as rrelações
entree a discussão da
coerência e a produção de textos na escola?
Educação a Distância
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Antes de irmos adiante, vamos “olhar” a nossa prática
de produção de textos em sala de aula à luz do que discutimos até aqui. Quantas vezes não compreendemos os textos
que as nossas crianças produzem, principalmente os textos
escritos? Às vezes, até mesmo devolvemos esses textos com
algum comentário desencorajador, não é verdade? (Muitas
vezes repetimos com nossos alunos o que alguns de nossos
professores podem ter feito conosco.)
Um elemento que parece fundamental compreender
nesse processo é o fato de que crianças inseridas em classes de
Educação Infantil e Séries Iniciais ainda se encontram em fase
de organização de suas formas de pensar, o que implica também a organização de suas formas de externar o pensamento.
Assim, nos textos orais e escritos (incluindo desenhos, representação gestual etc.) que produzem, muitas vezes as crianças
omitem elementos que se revelam fundamentais para que o
interlocutor construa a coerência, ou mesmo invertem a ordem
de colocação desses elementos ou, ainda, vinculam elementos
contraditórios em uma mesma produção textual. (Nós fazemos
isso freqüentemente em nossa caminhada acadêmica quando,
por exemplo, temos de apresentar um trabalho em aula ou
discutir com um colega um determinado tema ou autor e não
conseguimos externar claramente o nosso pensamento. Muitas
vezes isso acontece não porque tenhamos dificuldades de comunicação, mas porque as nossas idéias sobre o tema ou sobre
o autor ainda não estão suficientemente organizadas.)
O papel do professor, nesse processo, é mediar a
organização das manifestações lingüísticas das crianças, usando
estratégias de ensino que favoreçam a construção de textos orais
e escritos cuja coerência possa ser construída pelo interlocutor
ao qual tais textos se destinam. Essas estratégias podem ser desde
perguntas norteadoras até recursos criativos como associação
de imagens, paródias de textos clássicos, esquemas abertos,
criação de contextos fictícios de comunicação, roteiros para
teatralização etc. (Apresentaremos propostas mais objetivas na
disciplina de Conteúdos e Metodologias da Linguagem II, para
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Pedagogia - Habilitação Séries Iniciais.)
Assim, parece certo que a produção textual (oral,
escrita, desenhada, teatralizada etc.) precisa estar
contextualida, ter um interlocutor real ou virtual, estar inserida
em um processo efetivo (real ou imaginário) de interação,
afinal não é mais possível encaminhar produções textuais que
tenham o professor como interlocutor único ou a gaveta da
mesa do professor como destino final. A produção de texto
precisa dar-se em um ir e vir constantes, permitindo que o
aluno, através da mediação do professor, perceba as falhas na
coerência de seus textos e possa reconstruir esses textos de
modo a torná-los coerentes a uma situação específica de comunicação. Parece claro, desse modo, que mandar nossos
alunos falar sobre a importância da água ou escrever como
foram suas férias, sem a devida contextualização (Falar ou
escrever para quem? Em que momento? Com que finalidade?
Considerando que tópicos?) é atividade que pouco contribui
para a organização lingüística do pensamento.

Trataremos, no tópico a seguir, dessa contextualização da produção do texto (lembre-se de que “texto”, neste capítulo, significa
o uso da linguagem em qualquer situação de comunicação, portanto pode ser oral, escrito, desenhado; pode ser um ícone, um
sinal, um gesto etc.).
2. Situacionalidade e aceitabilidade
Parece certo que a situação de comunicação em que um texto
oral ou escrito, verbal ou não-verbal, é produzido determina
grandemente a possibilidade de esse texto ser compreendido ou não
pelos receptores, assim como determina a forma como ele é produzido pelo autor. Veja um exemplo muito simples: a roupa que vestimos depende do lugar onde vamos estar; não nos vestimos da mesma forma para ir à igreja e para ir à praia ou para faxinar a casa. Isso
também ocorre com a linguagem: cada situação de comunicação
Educação a Distância
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exige um tipo específico de uso da linguagem; parece certo que não
escrevemos uma carta para o Prefeito Municipal da mesma forma
como a escrevemos para um amigo íntimo.
Isso diz respeito à situação de comunicação. Cada situação
de comunicação exige um tipo de texto específico. Imagine, você,
nós nos sentarmos à mesa do café pela manhã e dizermos a um de
nossos familiares:
“Por gentileza, Vossa Senhoria pode me passar a manteiga?”

Possivelmente nossa família nos julgue mentalmente perturbados, afinal o uso do pronome “Vossa Senhoria” é próprio para
outras situações comunicativas (quase restrito à correspondência
escrita) e não para a relação entre familiares.
A construção da coerência de um texto está ligada ao respeito
à situação de comunicação. Tomemos, por exemplo, as charges, elas
costumam ser engraçadas (e críticas) no momento presente. Se tomarmos um jornal de alguns meses atrás e lermos uma charge, talvez ela não se revele mais um texto para nós, isto é, talvez ela não
seja mais coerente, não “faça sentido”, como costumamos dizer,
porque já não nos lembramos da notícia à qual ela faz referência, ou
seja, o momento de interação com o leitor se perdeu.

Calvin é personagem famoso de
tiras de quadrinhos produzidas por um
cartunista norteamericano. As
tiras normalmente são carregadas de ironia
e fazem alusão a
dramas comportamentais contemporâneos.

No dia-a-dia da escola, a consciência desses conceitos é fundamental, afinal precisamos ter cuidados ao fazer nossas escolhas
textuais e ao construir nossos textos orais, avaliando se são próprios
para a situação de comunicação para a qual eles se destinam. Já
imaginou um professor planejar toda uma aula na Pré-Escola ou
nas Séries Iniciais a partir de uma tira de quadrinhos do Calvin cujo
tema de fundo seja a depressão humana? Ainda que se trate de uma
tira de quadrinhos e de um personagem tão próximo às crianças, a
temática não é própria para aquela situação de interação, afinal as
crianças não dominam discussões abstratas e comportamentais como
essas. Uma tira tratando desse tema seria própria para outra situação de interação em que adultos estivessem envolvidos.
Voltemos à questão da produção textual: para que as nossas
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crianças produzam, falas, desenhos, imagens, textos escritos sobre
determinado tema, é preciso que deixemos clara a situação de
comunicação em que esse texto deverá se inserir, a fim de que os
produtores do texto possam perceber o que é compatível e o que é
impróprio para aquela situação, observando que elementos aquele
texto deve conter para ser aceito como coerente e relevante.

Isso, então, tem relação com a forma como as pessoas
recebem os textos que lêem?
Sem dúvida. A situacionalidade anda de mãos dadas com
aquilo que nós chamamos de aceitabilidade, ou seja, com o
tipo de leitor ou de ouvinte que recebe os textos que produzimos e com o modo como esses receptores vêem o mundo. Um
bom exemplo disso é a variação que sofre a forma de uma
mesma mensagem, dependendo de quem é o receptor. Imagine, por exemplo, que você tenha de escrever um texto sobre a
importância de estudar, endereçado a três diferentes tipos de
leitores: para estudantes do Curso de Pedagogia; para adultos
de periferia que abandonaram a Escola; para crianças de 3ª
série. Seguramente a forma e o conteúdo de seu texto vai mudar muito de um destinatário para outro, afinal o conhecimento de mundo desses três tipos de leitores varia enormemente.
A consciência sobre isso é fundamental para a organização
de nossas aulas de linguagem e até mesmo para a educação de
nossos alunos ao hábito da leitura. Você se lembra, no ensino
médio, quando você foi convidada(o) a ler os livros de Machado
de Assis ou de José de Alencar? Você pode estar entre aqueles
alunos que adoraram fazer isso ou entre aqueles alunos que odiaram fazer isso, depende da forma como você recebeu o texto na
época, do conhecimento de mundo que você tinha, de seu contato com uma linguagem mais ou menos elaborada, ou seja, se
você estava em condições de construir a coerência daquele texto
ou se o texto foi incoerente para você porque você não tinha o
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conhecimento prévio necessário para apreciá-lo.
Que tal pensar nisso na hora de escolher os textos escritos,
icônicos, orais etc. para seus alunos e na hora de escolher os
livros que lhes sugere para leitura? Que tal refletir sobre isso
tendo presente a linguagem que você usa para desenvolver suas
aulas de um modo geral? Às vezes não percebemos todas as
implicações de nossas escolhas, o que pode resultar em mau
desempenho escolar das crianças, ou seja, às vezes as nossas
intenções não encontram a aceitação esperada. Como você vê,
intencionalidade e aceitabilidade têm “tudo a ver” com a preparação de nossas aulas em que a linguagem está presente, e
mais, tem “tudo a ver” com a “estética da recepção” de que
“falamos” no capítulo 3, uma vez que a construção dos sentidos de uma obra está intimamente relacionada com o
“policódigo” do receptor, ou seja com a sua forma de ler a
realidade, o seu modo de ler o mundo.

3.Coesão
Um terceiro fator de textualidade que merece atenção cuidada é o que chamamos de coesão. Trata-se dos elos que unem
as frases e as palavras entre si, dando-lhes um formato de texto.
Esses elos podem ser palavras específicas, tais como “mas”, “então”, “assim”, “portanto”, etc; podem ser sinônimos, tais como
“indivíduo” (retomando e substituindo, por exemplo, a palavra “homem” escrita em uma frase anterior); podem ser palavras gerais que substituem termos anteriores, tais como “ele”
(substituindo “homem” escrito anteriormente) ou “isso” (substituindo tudo o que foi escrito antes), enfim, são elementos
que “costuram” o texto.
Se, por exemplo, você ler um texto sobre drogas, vai encontrar, do início até o final, uma série de palavras que se referem a
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drogas, tais como: “tóxico, entorpecentes, elas, esse problema,
tráfico, alucinógenos” etc. Se o texto não for sobre drogas, mas
sobre turismo, certamente você não vai encontrar palavras como
as que acabamos de listar; deverá encontrar termos como: “viagens, lazer, preço, avião, praia, serra, montanhas, descanso etc”.
O que queremos dizer é que, para que um texto seja um texto,
ou seja, para que tenha significado, é necessário que existam
vários “elos” e, às vezes, esses elos são palavras que pertencem a
um mesmo campo de significado.
Observe o texto a seguir e veja que, nele, não há nada ligando uma palavra a outra, somente vírgulas ou ponto.
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Fechado
Ricardo Ramos
Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente.
Cueca, camisa, abotoadura, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarros, caixa de fósforos. Jornal. Mesa, cadeiras, xícara e pires, prato,
bule, talheres, guardanapo. Quadros. Pasta, carro. Cigarro, fósforo. Mesa
e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis,
canetas, bloco de notas, espátula, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso
com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo. Bandeja, xícara pequena.
Cigarro e fósforo. Papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis. Relógio. Mesa, cavalete,
cinzeiros, cadeiras, esboços de anúncios, fotos, cigarro, fósforo, bloco
de papel, caneta, projetor de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro-negro, giz, papel. Mictório, pia, água. Táxi. Mesa, toalha,
cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara. Maço de
cigarros, caixa de fósforos. Escova de dentes, pasta, água. Mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, cigarro, fósforo, telefone
interno, externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta, telefone, papéis, folheto,
xícara, jornal, cigarro, fósforo, papel e caneta. Carro. Maço de cigarros,
caixa de fósforos. Paletó, gravata. Poltrona, copo, revista.Quadros. Mesa,
cadeiras, pratos, talheres, copos, guardanapos. Xícaras. Cigarro e fósforo. Televisor, poltrona. Cigarro e fósforos. Abotoaduras, camisa, sapa-
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tos, meias, cuecas, pijama, chinelos. Vaso, descarga; pia, água, escova,
creme dental, espuma, água. Chinelos. Coberta, cama, travesseiro.

Como você pôde observar, o texto de Ricardo Ramos é uma
sucessão de palavras sem nenhuma ligação gramatical, isto é, sem
conjunções ou nexos oracionais ligando uma palavra à outra. Você,
no entanto, certamente não teve dificuldades para perceber que
se trata da narração de um dia na vida de um sujeito qualquer: ele
levanta e faz a higiene matinal; vai ao trabalho; sai para almoçar;
retoma o trabalho, vai para casa, janta, dorme.
Então, esse texto, por não ter elos entre as palavras, não tem
coesão? Claro que tem, só que se trata de um tipo diferente de
coesão: é a coesão pelo significado. Como conseguimos entender
esse texto? Graças à ordem em que as palavras estão colocadas – a
ordem das palavras permite que entendamos a rotina do indivíduo. Caso as palavras estivessem colocadas em uma ordem aleatória qualquer, não poderíamos compreender o sentido do texto.
Não é fantástico?
Às vezes, porém, os textos têm vários elos coesivos, isto é, são
ligados, “direitinho”, por conjunções, preposições, pronomes etc,
mas são incoerentes. Quer ver um exemplo? Leia o texto a seguir.
Nosso herói desafiou valentemente todos os risos de deboche que
tentavam desencorajá-lo de seu plano. “Os olhos enganam”, disse
ele, “um ovo, e não uma mesa, simbolizam corretamente esse planeta inexplorado”. Então as três irmãs fortes e decididas saíram à procura de provas, abrindo caminho às vezes através de imensidões tranqüilas, mas muitas vezes através de picos e vales perigosos. Os dias se
tornaram semanas, enquanto os indecisos espalhavam fofocas apavorantes a respeito da idéia. Finalmente, sem saber de onde, criaturas voadoras e bem-vindas apareceram anunciando um grande sucesso para todos os tempos.(In: KLEIMAN, 1992, p.21)

E então? Você entendeu alguma coisa? Impossível, não é
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mesmo? Afinal, falta a esse texto um elemento chave para a compreensão: o título:
“A descoberta da América por Colombo”.

Que tal ler novamente o texto, pensando que ele tem esse
título? Tudo ficará bem mais claro. E então, que conclusão “tiramos” de tudo isso? Podemos concluir que a coesão é um elemento
fundamental para o estabelecimento da coerência de um texto,
mas que coesão não significa a exigência do uso de conjunções,
preposições, pronomes; às vezes, a coesão se estabelece pela ordem
em que as palavras são colocadas, ou mesmo pelo fato de as palavras usadas pertencerem a um mesmo campo de significado. Sobre este último ponto, imagine ter recebido o seguinte telegrama:
PRESENÇA OBRIGATÓRIA ENCONTRO TUTOR QUINTA FEIRA 21.

Certamente você não precisa de nenhum elo entre as palavras para compreender o significado da mensagem, afinal você é
aluno do Curso de Pedagogia a distância e está sob a orientação de
um tutor que realiza encontros presenciais sistemáticos, agendados
antecipadamente. Há, então, coesão nesse texto? Claro que sim,
mas a coesão estabeleceu-se pelo fato de as palavras usadas pertencerem ao campo de significado das ações do Curso de Pedagogia a
distância. Se, ao invés da palavra “tutor”, tivesse sido usada a palavra “presidente” possivelmente você não entenderia a mensagem,
afinal “presidente” não é uma palavra do campo de significado do
Curso que você realiza.
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E na escola...
Imagine isso em seu dia-a-dia de sala de aula...às vezes, os
alunos não conseguem estabelecer a coerência de um texto, ou
seja, não conseguem ler o seu sentido porque algumas das palavras usadas no texto não são conhecidas por eles, o que os impede de lê-las como parte do campo de significado do texto.
Como você pôde perceber, neste tópico, a coesão garante, em grande medida, a coerência de um texto; às vezes, porém, a coesão não se estabelece por ligações com palavras, mas
se estabelece pelo sentido das palavras usadas ou pela ordem
em que as palavras estão dispostas. Pense nisso no momento de
organizar suas aulas com as crianças.

Agora, vamos a mais um dos fatores que asseguram a
textualidade de um conjunto de frases, palavras ou imagens: a
informatividade.
4.Informatividade
A informatividade é um item essencial para a construção da
textualidade. Um texto pode ser mais ou menos informativo, e
esse nível de informação determina a construção da coerência por
parte do leitor. Existe a informação nova e a informação velha.
Veja um exemplo:
Os elefantes são mamíferos de grande porte que se comunicam também por uma espécie de “infra-som
”, rruído
uído inaudív
el para o ouvido
“infra-som”,
inaudível
humano, mas que pode ser escutado por elefantes em um raio de
mais de oito quilômetros.

Como você pode observar, na frase acima, há informação velha (sublinhada – afinal, todos sabemos que os elefantes são mamíferos e são de grande porte) e informação nova (em negrito, afinal
nem todos sabemos que os elefantes se comunicam por infra-som).
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O texto começa com uma informação velha e, depois, acrescenta
uma informação nova. Caso, no lugar da palavra “elefante”, houvesse a palavra “proboscídeo”, a frase seria composta apenas por informações novas e complicaria muito a vida do leitor.
Um bom texto é aquele que dosa “direitinho” informação
velha e informação nova. Não pode ser composto apenas de informação velha, senão fica desinteressante e não acrescenta nada ao
conhecimento prévio do leitor, assim como não pode conter somente informação nova, o que o tornaria incompreensível. Veja os
exemplos:
a)
Texto contendo somente informação velha:: “O
“Oss elefantes são
grandes e emitem sons
”.
sons”.
oboscídeos
b)
Texto contendo somente informação nova: “O
“Oss pr
proboscídeos
emitem infra-som.”

E então, percebeu a diferença? Pois é, para escolhermos textos para os nossos alunos temos de ter como critério a dosagem
entre informação nova e informação velha, afinal é isso que permite que, tanto nós quanto as crianças, ampliemos os nossos conhecimentos sobre a vida e sobre o mundo.
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Há como medir o nível de informação de um texto?
Para fins escolares, isso não parece ser importante, afinal
a quantificação objetiva da informação não é o objeto de nossa preocupação, o que queremos focalizar é a necessidade de
percebermos que a relevância de um texto no trabalho escolar está no equilíbrio entre a informação nova e a informação
velha. Talvez, para compreendermos melhor essa “dosagem”
pudéssemos supor uma espécie de escala no grau informacional
de um texto. Algo como:
100% - grau máximo de informação

0% - grau mínimo de informação

O que isso significa? Na verdade, podemos falar em um
grau máximo de informação e em um grau mínimo de informação. O grau máximo de informação acontece quando o texto é formado exclusivamente por informações novas. Grau mínimo de informação acontece quando o texto é formado
exclusivamente por informações velhas.
No grau máximo, o texto informa demais e, portanto,
não tem sentido para o leitor, o leitor não consegue construir
a sua coerência. Imagine-se apresentando a seus alunos de 1ª
série um texto sobre Física quântica! Seria, no mínimo, loucura! Agora, imagine-se apresentando a seus alunos de 4ª série um texto que informa qual é a ordem do alfabeto. Certamente eles estranhariam muito, afinal já dominam isso com
facilidade, não é mesmo?
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E, então, o que fazer? Dosar, “direitinho” informação nova
e informação velha. Algo como

50% - equilíbrio entre informação nova e
informação velha.

Você já parou para pensar por que nós aprendemos muito
com alguns professores e quase nada com outros, ao longo de
nossa vida escolar? Certamente uma das qualidades que distingue professores bem preparados de professores mal preparados
é a capacidade de equilibrar suas aulas entre a informação velha (conhecida pelos alunos) e a informação nova (desconhecida por eles), afinal a aprendizagem se dá pelo estabelecimento
de relações entre o novo e o já-sabido, o que provoca a constante construção e reconstrução dos conceitos que formamos sobre a realidade, a vida, o mundo enfim. Que tal pensar sobre
isso antes de “partirmos” para a discussão da intertextualidade?

5. Intertextualidade
A intertextualidade é mais um dos fatores de textualidade,
ou seja, dos fatores que permitem que um texto se torne de fato
um texto. Por quê? Você deve ter observado que muitos textos
“dialogam” entre si. As charges são bons exemplos disso. Para construirmos o significado de uma charge, normalmente precisamos
ter tido contato com outros textos da vida diária, porque as charges,
em geral dialogam com notícias ou com fatos da atualidade.Se
não conhecemos os fatos aos quais as charges fazem alusão, o texto
da charge não é texto para nós no momento em que o lemos.
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Há muitas poesias e textos literários que dialogam entre si.
Machado de Assis, por exemplo, escreveu um conto chamado “Missa
do Galo”. Muitos outros escritores escreveram outras versões, dialogando com o texto de Machado de Assis. O poema “Canção do
Exílio” de Gonçalves Dias, por exemplo, que tem os conhecidos
versos “Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá” foi “visitado”
por inúmeros outros poetas, que criaram vários outros versos “inspirados” nesse (por exemplo: “Minha terra tem macieiras da Califórnia
onde cantam gaturamos de Veneza”, versos de Murilo Mendes)..
Isso, porém, não se dá apenas no universo da literatura. As
propagandas, os outdoors, as músicas, os programas de tevê, usam
muito a intertextualidade, fazendo referências a outros textos conhecidos pelos receptores. Isso, sem “falar” no humor, em cuja
construção a intertextualidade é um recurso bastante presente (rimos, muitas vezes, de gestos, atitudes ou falas de personagens do
humor que lembram filmes famosos, telenovelas etc.).
Muita atenção, porém, para perceber que isso não é “plágio”, isto é, cópia de textos. É diferente, é “diálogo”, ou seja, um
autor faz referência direta ou indireta a textos de outros autores,
quer seja para registrar a sua leitura, quer seja para fazer uma
homenagem ou para fazer humor. Millôr Fernandes faz isso com
as fábulas. Veja uma delas...

O ACORDO
(À moda dos turcos)
Millôr Fernandes (adaptação)
(In: CAVALCANTI, 1992, p.230)
Um caçador se vestiu para caçar. Entrou na floresta fechada para
procurar um animal que tivesse uma pele grossa para esquentar suas
noites de inverno. E procurava. Procurava, que procurava. Então, numa
volta da floresta, encontrou um urso. Os dois se olharam. O caçador
apavorado com o tamanho do animal. O animal apavorado com a arma
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do caçador. Mas foi o urso quem falou primeiro.
- Que é que você está procurando?
- Eu – disse o caçador – procuro uma boa pele para me esquentar
no inverno. E você?
- Eu – disse o urso – procuro algo para jantar, porque há três dias
que não como.
E os dois se puseram a pensar. E foi de novo o urso quem falou
primeiro:
- Olha, caçador, vamos entrar na toca e conversar lá dentro que é
melhor.
Entraram. E dentro de meia hora, o urso tinha o seu jantar e,
conseqüentemente, o caçador tinha o seu capote.
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MORAL: FALANDO A GENTE SE ENTENDE.

IV
Entendeu o que aconteceu? Se você não entendeu, pense
que este texto está estabelecendo uma relação intertextual com as
fábulas clássicas. A macroestrutura (isto é, o formato sob o qual é
escrito) dialoga com as fábulas. A diferença é que, enquanto as
fábulas pretendem ensinar algo, este texto pretende fazer uma
crítica irônica ao comportamento humano. Mas e daí, entendeu o
que aconteceu? (Aguarde! Trataremos disso ao final do capítulo!)
Ah, procure ler a fábula da raposa na versão de Millôr Fernandes.
Esse sim é um belo exemplo de intertextualidade!
Você pôde perceber, ao longo desta seção, que o que torna
um texto de fato texto é a possibilidade de construir a sua coerência, ou seja, a possibilidade de o leitor encontrar sentido naquilo
que lê. Para que isso aconteça, o texto deve ser coeso, isto é, as
palavras e as frases devem estar “costuradinhas”. Às vezes, para
construir o sentido de um texto, precisamos conhecer os textos
com os quais ele estabelece um diálogo, é o caso da
intertextualidade, assim como é preciso considerarmos se as intenções de quem produziu o texto encontram aceitação por parte do
receptor. Além disso, precisamos considerar que só conseguimos
construir a coerência de um texto se o nível de informação contido
nesse texto equilibra informação nova e informação velha. Somente assim, podemos dizer que um texto faz sentido para o leitor.
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ATIVIDADE
A utilização dos fatores de textualidade como critérios para análise e produção textual exige, preliminarmente, que o professor identifique e defina tais fatores. Para tanto utilize, o quadro abaixo
para organizar seu conhecimento sobre esta questão.
Aponte os cincos fatores
de textualidade

DefinaDefina
o que scada
ão caum
da desses
um defatores.
sses fatores

1.

2.

3.

4.

5.
Comentário
Em sua resposta, você deve ter apontado:
1.Coerência – É o fator que assegura que um texto será compreendido pelo leitor ou pelo
ouvinte. Construímos a coerência a partir de nosso conhecimento de mundo, de nosso conhecimento
prévio e de nosso conhecimento partilhado.
2.Situacionalidade e aceitabilidade – O texto oral ou escrito deve ser construído de acordo
com a situação específica de comunicação. Não construímos o mesmo texto para nos dirigirmos a um
Prefeito Municipal e a um aluno de Séries Iniciais, ainda que o assunto seja o mesmo. Ao produzirmos
um texto oral ou escrito, precisamos ficar atentos à forma como ele será recebido pelo receptor – leitor
ou ouvinte.
3.Coesão – A coesão favorece a construção da coerência de um texto. Ela pode estar constituída
por “elos” entre as palavras, tais como as conjunções, as preposições, os pronomes, assim como pode
estar constituída pela ordem em que as palavras estão dispostas ou pelo fato de as palavras pertencerem
a um mesmo campo de significado.
4.Informatividade – Diz respeito ao nível de informação dos textos orais ou escritos. Um
bom texto é aquele em que há equilíbrio entre informações novas e informações velhas.
5.I
nter
textualidade – É a forma como os textos “dialogam” entre si, uns fazendo referência
5.Inter
ntertextualidade
a outros, “conversando”.
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PARA SABER MAIS...
Sugerimos, aqui, uma atividade leve e descontraída...
Procure, em sua locadora, dois filmes muito interessantes, mas muito diferentes entre si, embora estabeleçam
um diálogo fantástico:
“Cyrano de Bèrgerec” e “Roxane”.

IV

O primeiro filme é um clássico da literatura francesa,
estrelado por Gérard Depardieu. Trata-se de um poeta que
tem um nariz enorme e que “empresta” seus versos e sua
voz para que um jovem militar conquiste Roxane, o grande
amor do poeta.
É um filme em poesia, de linda fotografia e muito triste.
O segundo filme, “Roxane” estabelece um intertexto
com esse clássico. Trata-se de uma comédia situada nos Estados Unidos nos dias atuais. A história é a mesma, mas a versão é muito divertida.
Assista aos filmes na ordem aqui colocada. Você entenderá o que é a
intertextualidade e ainda terá a oportunidade de conhecer uma das mais importantes obras do teatro francês de todos os tempos, além de rir muito com a versão
contemporânea desse clássico.
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A LEITURA DE “ENTRELINHAS”
Seção 2

Objetivo específico:
identificar os níveis explícitos e implícitos de construção dos sentidos de um texto.



Tendo discutido esses fatores de textualidade, precisamos
considerar, ainda, outras implicações presentes na construção do
significado de um texto, aquilo que chamamos, por exemplo, de
“leitura de entrelinhas”. Mas o que é isso? Quando construímos o
significado de um texto, fazemos isso com base na coerência, na
coesão, na situacionalidade e na aceitabilidade, na informatividade
e na intertextualidade, mas também lançamos mão de pressupostos e inferências. E o que é isso? Vamos tratar desse assunto agora.
A construção dos significados de um texto exige a leitura do
que está registrado com palavra ou imagens – o posto e do que está
implícitos. Vamos a eles!
“por trás” dessas palavras e imagens – os implícitos
1. O posto - Entendemos por posto os signos que estão
registrados no texto oral ou escrito. Trata-se daquilo que está ali, e
ninguém pode negar que tenha sido dito ou escrito. Vamos a um
exemplo: alguém entra na sala de aula em que você está trabalhando e diz a você algo como “ O Pedro está alfabetizado”. Todas
as pessoas que ouvem isso, mesmo sem saber quem é o Pedro,
entendem que ele está alfabetizado.
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2.
Os implícitos - Entendemos por implícitos aqueles elementos que não estão registrados no texto, ou seja, aqueles elementos
que não foram falados, escritos ou representados por outros signos,
mas que estão ali, no que chamamos de “entrelinhas”. Podem ser:
a) Pressupostos – Os pressupostos são implícitos que todos podemos ler, independentemente de estarmos ou não inseridos naquele contexto de uso da linguagem. Voltemos ao nosso
exemplo: tendo ouvido a frase anterior (Pedro está alfabetizado.),
não precisamos conhecer o Pedro para sabermos que, se ele, agora,
está alfabetizado, é porque, antes, ele não estava alfabetizado.
b) Inferências - São inferências aquelas conclusões que
“tiramos” dos textos a partir de pistas neles presentes. Ao ouvir a
frase “Pedro está alfabetizado.”,mesmo sem conhecer a situação
em que esse processo se deu, podemos concluir que isso representou o fim de um complexo processo, se, por exemplo, lermos
pistas do enunciador do texto, tais como: um tom de alívio ou um
brilho de vitória presentes na produção da frase. Nossa conclusão
pode ser outra se as pistas que lermos forem outras. Se, por exemplo, entendemos “alfabetização” em um sentido mais amplo que a
aquisição da escrita na primeira série, podemos concluir que o
texto “Pedro está alfabetizado”. revela que o enunciador deste texto tem uma postura tradicional em relação à alfabetização. Essas
conclusões, no entanto, derivam do olhar que endereçamos às
pistas contextuais presentes no momento da enunciação e são interpretados a partir de nosso conhecimento prévio e de nossa forma de ler o mundo.
c) Subentendidos - São subentendidos as leituras que realizamos, a partir de um dado texto, em função de conhecermos
outros elementos contextuais a eles relacionados. Ainda com relação ao exemplo anterior, se conhecemos Pedro e conhecemos detalhes do processo pelo qual ele passou até se alfabetizar, poderemos ler outros significados presentes na frase, significados como
“Pedro agora será mais bem aceito por seus colegas” ou, ainda, “ A
mãe de Pedro finalmente vai poder voltar ao trabalho”, enfim,
vamos construir o significado do texto de um modo diferente por-
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que conhecemos o contexto ao qual o texto se liga.
E o que isso tem a ver com a escola?
Bom, as relações entre o conhecimento dessas questões e
o trabalho com a linguagem são bastante importantes, uma vez
que o nosso papel, como professores, na área de linguagem, é
mediar o processo de desenvolvimento lingüístico de nossos
alunos, favorecendo a construção de sua proficiência como leitores (no sentido mais amplo, talvez pudéssemos dizer como
leitores de textos de mundo! ) e como produtores de texto de
todos os tipos para todas as situações de interação social, quer
isso aconteça oralmente, por escrito, por meio de imagens, de
gestos, de músicas, enfim, por meio do uso de todos os tipos de
signos.
Tratemos, então, dessas relações, focalizando principalmente a leitura (de textos de mundo!). Um leitor proficiente
de significados é aquele que extrapola a leitura do posto, ou
seja, do que está dito, revelando-se capaz de ler os significados
implícitos (na escrita, no olhar, nos gestos, nos hiatos entre os
sons, no movimento corporal...).
Mediar o processo de aprendizagem da leitura de implícitos requer, entre outras “coisas”, considerar o seguinte: a leitura
de implícitos, embora seja bastante aberta, uma vez que se
estrutura sobre a forma como alguém constrói a coerência de
um texto, o que “tem tudo a ver” com o conhecimento de
mundo de cada receptor, não pode ser sinônimo de “achismo”.
Vamos entender isso melhor? O professor não pode limitar sua
atuação à consideração do que está escrito “com todas as letras”
no texto, explorando unicamente a leitura do posto. Por quê?
Porque isso implica promover uma leitura de mundo ingênua,
incapaz de perceber o que está nas entrelinhas (ou nos
“entressons” e nas “entreimagens”!).
Imagine-se apresentando a seu aluno a história do
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Chapeuzinho Vermelho, à qual já aludimos no capítulo 3 e
que é repleta de significações implícitas. Se você quer que seu
aluno se torne um leitor proficiente, não pode limitar seu trabalho à reconstrução dos passos dos personagens, do lugar onde
se dá a história, das fases do enredo, ou seja, do que está posto
posto.
É preciso que o leitor perceba que, dentre os implícitos,
está uma luta entre o bem e o mal, entre a ingenuidade e a
esperteza, entre a obediência e a rebeldia. Claro que você não
fará com suas crianças leituras mais profundas, que comparam
o lobo ao macho que deflora uma jovem virgem (Chapeuzinho
Vermelho), lendo a história em uma perspectiva psicanalítica
ou que compara o lobo ao Estado poderoso que castiga o povo
sofrido (Chapeuzinho Vermelho), em uma leitura sociopolítica.
O que queremos dizer é que formar a criticidade dos alunos implica, em grande medida, instrumentalizá-los para lerem significados implícitos. Isso, porém, não pode se converter
em uma sucessão de “achismos”. Há quem apresente a seus
alunos textos literários, metafóricos ou mesmo textos orais, poesias, imagens, desenhos da tevê, entendendo como possível
todo o tipo de leitura, justificando que a interpretação é um
ato subjetivo do leitor. Há quem diga, por exemplo, que o
desenho Tom e Jerry tinha, como implícita, a idéia de Guerra
Fria, a luta de Estados Unidos contra União Soviética.
Isso é possível? Claro que sim, desde que haja a explicitação
das pistas existentes no desenho animado que autorizam ler o
desenho dessa forma. Vimos que inferências são conclusões
que tiramos a partir de pistas do texto. Quando, por exemplo,
alguém diz que o lobo pode ser o Estado poderoso, e
Chapeuzinho Vermelho pode ser o povo sofrido, fundamenta
essa leitura em pistas de natureza contextuais, argumentando
que a história foi recolhida dos contos populares por um francês chamado Charles Perrault durante o período de absolutismo na França, quando o rei mandava para a guilhotina os cidadãos que se rebelassem contra suas ordens, ou seja, a história
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que passava de boca em boca era uma crítica popular, feita de
forma simbólica, ao comportamento do Estado.
Mas, calma aí...Nem tudo é “assim tão profundo”! Voltemos ao dia-a-dia de nossas aulas. As tiras em quadrinhos que
suas crianças lêem, as canções que cantam, as historinhas que
ouvem, as representações teatrais que realizam, as figuras que
recortam e colam etc. são textos cuja leitura precisa focalizar
elementos óbvios, no nível do posto, tais como “quem são os
personagens, o que fazem, quais as palavras que rimam na canção, que imagens são vistas etc.” até elementos implícitos como:
Por que é o som ‘r’ que o Cebolinha da turma da Mônica
não consegue dizer e não outro som qualquer? (Turma da Mônica).
Se era “uma casa que muito engraçada que não tinha teto
e não tinha nada”, como podia ser uma casa? Por que estava na
rua dos Bobos e no número 0 e não em outra rua e em outro
número? (Canção de Vinícius de Morais)
Por que o patinho feio virou um cisne e não uma galinha,
por exemplo? (O Patinho Feio).
Por que a Diretora da escola repreendeu os alunos, mas
deu um sorrisinho no final de sua fala?
Por que a propaganda da sandalinha infantil traz a imagem da Eliana e não a imagem da Vera Fischer, por exemplo?
Esses são alguns exemplos de leituras de implícitos. Aos
poucos, você vai descobrindo como trabalhar essas leituras, o
que importa é que elas contribuam para a formação de um
leitor proficiente de significados, desde que as respostas se justifiquem à luz de pistas presentes nos textos ou pistas passíveis
de recuperar na leitura do contexto de produção desses textos.
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As respostas, portanto, não podem ser do tipo ”eu acho”, fundamentando-se exclusivamente nas opiniões dos leitores.
Nosso papel, como professores, na área da linguagem, é
mediar a construção da proficiência de leitura/produção textual de nossos alunos, processos entendidos como construção de
significados do mundo ao redor, portanto em sentido bastante
amplo. Nesse processo, é nosso dever contribuir para que nossos alunos percebam o que está posto e o que está implícito,
fugindo à percepção do que não existe no texto, na superfície
ou nas entrelinhas, afinal, adaptando um velho ditado, poderíamos dizer que muitos leitores não-proficientes “ao ler um conto,
aumentam um ponto”. E o que nós queremos não é isso, é
mediar a formação de leitores capazes de perceber o que está
nas linhas e nas entrelinhas, nos sons e nos entressons, nas imagens e nas entreimagens e de produtores de texto capazes de
sinalizar, através do posto ou dos implícitos, o significado que
estão a veicular com aquilo que dizem, que desenham, que
escrevem, que gesticulam...
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ATIVIDADE
do (à moda dos tur
cos)” – aquele do urso,
Volte ao texto “O acor
acordo
turcos)”
registrado na seção anterior – e responda:
O que aconteceu dentro da caverna não está colocado no nível do
posto
posto, mas no nível dos implícitos. Quais foram as suas inferências a
partir das pistas deixadas no texto? O que aconteceu dentro da caverna? Que pistas permitem chegar a alguma conclusão sobre isso?

Comentário
O que aconteceu dentro da caverna parece ter sido o seguinte: o urso comeu o caçador;
logo, o urso ganhou o seu jantar, e o caçador ganhou o seu capote (a barriga do urso). Quanto às pistas
que permitem essa inferência são:
1. o urso é mais esperto porque é ele quem toma todas as iniciativas ao longo da conversa;
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2. o fato de o título conter a expressão “à moda dos turcos” sugere que alguém vai levar
vantagem no acordo, afinal há a premissa cultural (baseada no bom humor) de que os turcos sempre
levam vantagem nos negócios, não é verdade?
3. a palavra “conseqüentemente” liga as duas ações (jantar e capate) entre si.

RESUMO

Neste capítulo, dividido em duas seções distintas, você
pôde explicar “texto” como todo instrumento lingüístico de
mediação simbólica e pôde identificar os fatores que tornam
uma palavra, uma frase ou um conjunto de frases um texto,
assim como pôde identificar os níveis explícitos e implícitos de
construção do sentido de um texto.
Na primeira seção, apresentamos a você cinco fatores de
textualidade: coerência
coerência, que é o fator que assegura que um texto
será compreendido pelo leitor ou pelo ouvinte - construímos a
coerência a partir de nosso conhecimento de mundo, de nosso
conhecimento prévio e de nosso conhecimento partilhado;
situacionalidade e aceitabilidade
aceitabilidade, que envolvem a construção de
um texto oral ou escrito de acordo com a situação específica de
comunicação (não construímos, do mesmo modo, um texto para
nos dirigirmos a um Prefeito Municipal e a um aluno de Séries
Iniciais, ainda que o assunto seja o mesmo); ao produzirmos um
texto oral ou escrito, precisamos ficar atentos à forma como ele
coesão, que é o
será recebido pelo receptor – leitor ou ouvinte; coesão
fator que favorece a construção da coerência de um texto - ela
pode estar constituída por “elos” entre as palavras, tais como as
conjunções, as preposições, os pronomes, assim como pode estar
constituída pela ordem em que as palavras estão dispostas ou pelo
fato de as palavras pertencerem a um mesmo campo de significado; informatividade
informatividade, que diz respeito ao nível de informação dos
textos orais ou escritos - um bom texto é aquele em que há equilíbrio entre informações novas e informações velhas;
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inter
ntertextualidade
textualidade, que é a forma como os textos “dialogam” entre
nter
textualidade
si, uns fazendo referência a outros, “conversando”.
Na segunda seção, apresentamos a você os níveis explícitos e
implícitos de construção do sentido de um texto, ou seja, o posto,
que é o que está escrito ou o que é dito, e os implícitos
implícitos, que
podem ser os pressupostos, ou seja, aquilo que não está escrito ou
que não é dito, mas que qualquer interlocutor tem condições de
compreender; os subentendidos, ou seja, aquilo que os
interlocutores compreendem de modo diferente, segundo conhecimentos particularizados que têm acerca da situação comunicativa, e as inferências, que são as conclusões a que os interlocutores
chegam a partir de pistas existentes no texto.
E então, não é gostoso estudar questões como as discutidas
aqui? Estamos certas que, além de aprender muito, você se divertiu “à beça” com os nossos textinhos!!!
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Gostou de estudar este Caderno 1b, não é mesmo?
Claro que sim, afinal não há como negar o fascínio presente na discussão dos sentidos no texto literário ou em qualquer outro texto, isso porque o texto revela os homens em
suas tantas formas de viver/expressar o dia-a-dia.
Neste Caderno 1b, abordamos conceitos fundamentais
para a literatura, tais como os conceitos de dialogismo,
polifonia, valores, gêneros, enfim, lidamos com questões bastante importantes no processo de formação da(o) leitor(a).
Tratamos, também, da estética da recepção e chegamos até
mesmo a discutir a poética de Aristóteles sob o olhar do cinema. Fantástico, não é mesmo?
Outro foco de estudo neste Caderno foi a textualidade.
Tratamos dos fatores que fazem com que um texto seja de fato
um texto: a coerência, a coesão, a situacionalidade, a
aceitabilidade, a intertextualidade e a informatividade e, abordamos, ainda, os níveis explícitos e implícitos de construção
dos sentidos de um texto, tomando texto em uma acepção
bastante ampla e inovadora.
Bom, agora, tendo estudado os Cadernos 1a e 1b, você já
domina o seguinte: a) o que é linguagem; b) quais as formas
mais comuns de linguagem; c) a literatura e suas linguagens e
d) a textualidade e os sentidos explícitos e implícitos de um
texto. Ufa! Isso, porém, não pode ser tudo. Precisamos, agora,
entrar no terreno específico da linguagem oral e da linguagem
escrita. Esse será o assunto do Caderno 1c – A linguagem oral
e a linguagem escrita. Nesse caderno, ainda que um pouco
extenso, você tomará contato com questões que um professor
de Educação Infantil e de Séries Iniciais não pode desconhecer
no campo da linguagem. Então, vamos lá?
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APRESENTAÇÃO
Olá!
Vamos dar seqüência à nossa interlocução sobre a
linguagem? Neste Caderno, conforme já anunciamos nos
cadernos anteriores, trataremos da linguagem oral e da
linguagem escrita, no que diz respeito às aproximações
existentes entre ambas e às singularidades que as
particularizam. Antes, porém, permitimo-nos perguntar a
você: a abordagem dos dois cadernos anteriores foi
suficientemente convincente para que você se apaixonasse
pelos estudos da linguagem? Desejando que sua resposta
seja afirmativa, convidamos você a vir conosco por outros
caminhos do universo fascinantes dos estudos lingüísticos.
Vamos lá?
Neste Caderno, dividido em quatro capítulos, vamos
focalizar a linguagem oral, a linguagem escrita e a interface
entre ambas. No primeiro capítulo deste Caderno (capítulo
5), abordamos concepções sobre aquisição da linguagem
oral e detalharemos o desenvolvimento da linguagem oral
infantil. No capítulo seguinte (capítulo 6), discutiremos a
teoria da variação lingüística e o preconceito lingüístico, a
fim de que você esteja preparada(o) para lidar com novos
conceitos sobre certo e errado no uso da língua. No terceiro
capítulo deste Caderno (capítulo 7), trataremos da escrita
no universo infantil, focalizando o fenômeno do
letramento. No capítulo final do Caderno (capítulo 8),
abordaremos a interface entre a linguagem oral e a
linguagem escrita, registrando uma importante discussão
sobre norma culta e ensino de gramática.

Com a reflexão teórico-metodológica acerca desses temas,
esperamos ter construído com você um aporte básico para
que você possa reorientar a sua caminhada pedagógica à luz
de discussões contemporâneas sobre a linguagem. Se, ao
final de nosso estudo, você estiver “sentindo falta” de reflexões
sobre análise e produção textual ou sobre conteúdos que
poderão ser desenvolvidos em suas aulas de linguagem,
tranqüilizamos você, “dizendo-lhe” que, na disciplina
“Conteúdos e Metodologias do Ensino da Linguagem II”, do
Curso de Pedagogia a Distância para Séries Iniciais, estaremos
desenvolvendo tais discussões. Então, vamos ao Caderno de
Linguagem 1c – A linguagem oral e a linguagem escrita!
Acredite, vamos aprender muitos juntas(os)!

PROGRAMA DE CONTEÚDOS E METODOLOGIAS
DO ENSINO DA LINGUAGEM - Parte 1c
CAPÍTULO V
A LINGUAGEM ORAL INFANTIL: questão de interesse da
escola
Seção 1 Aquisição da linguagem oral
Seção 2 Desenvolvimento da linguagem oral
Seção 3 O professor e o desenvolvimento lingüístico de seus
alunos
CAPÍTULO VI
VARIAÇÃO E PRECONCEITO LINGÜÍSTICO: um desafio
para a escola
Seção 1 Variação lingüística: diferentes formas de falar uma
mesma língua
Seção 2 Preconceito lingüístico e exclusão social
Seção 3 O desafio da escola ante a variação da linguagem e ante
o preconceito lingüístico
CAPÍTULO VII
A ESCRITA NA SOCIEDADE HUMANA: o homem, a criança
e a escola
Seção 1

Surgimento da escrita na história da humanidade e
desenvolvimento da escrita no universo infantil
Seção 2 Letramento
CAPÍTULO VIII
A LINGUAGEM ORAL E A LINGUAGEM ESCRITA: pontos
de convergência de interesse escolar
Seção 1 Interface entre linguagem oral e linguagem escrita
Seção 2 Ortografia e relações entre letras e sons
Seção 3 Variedade culta e a escola
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CAPÍTULO V

A LINGU
AGEM ORAL INF
ANTIL:
LINGUA
INFANTIL:
QUESTÕES DE INTERESSE DA ESCOLA.
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As palavras [...] vivem na boca do povo.
São faladíssimas.
(VERISSIMO, apud LUFT, 1985, p. 30)

Objetiv
oG
eral
bjetivo
Geral
Você deverá, ao final do capítulo,
descrever como a criança adquire e desenvolve a linguagem oral,
identificando esses processos no desenvolvimento de seus
alunos, a fim de potencializar o desempenho lingüístico
infantil.

Educação a Distância
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AQUISIÇÃ
O DA LINGU
AGEM ORAL
UISIÇÃO
LINGUA
Seção 1
Objetivo específico:
- descrever a aquisição da linguagem oral, sob
diferentes perspectivas teóricas.

A linguagem origina-se,
em primeiro lugar, como
meio de comunicação entre a criança
e as pessoas que a rodeiam.
Só depois, convertida em linguagem interna,
[...] fornece os meios fundamentais
ao pensamento da criança
(VYGOTSKY, 1998, p. 114).

EXPOSIÇÃ
OÀF
AL
A – CONDIÇÃ
O FUNDAMENT
AL P
ARA
EXPOSIÇÃO
FAL
ALA
CONDIÇÃO
FUNDAMENTAL
PARA
O DESENV
OL
VIMENT
O DA ORALIDADE
DESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO
Você tem filhos? Se não os tem, seguramente tem sobrinhos
ou convive com crianças da vizinhança, ou seja, em algum momento
de sua vida, deve ter percebido a forma fascinante como uma criança
adquire linguagem oral. No início, surgem sons diferentes aos quais
os familiares atribuem significados específicos. Um grunhido
esquisito que, para um ouvinte estranho, nada significa, pode
causar emoção nos pais, que o interpretam como sinal de saudação,
por exemplo. As mães entendem como ninguém os primeiros sons
produzidos por seus filhos, mesmo que esses sons sejam
desarticulados e inexpressivos a ouvidos alheios, não é verdade?
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Para que uma criança comece a falar, no entanto, é
indispensável que haja uma condição elementar: precisa estar em
contato com a língua falada. Todos sabemos que não basta ao ser
humano ter condições biológicas para desenvolver a fala, ele precisa
interagir com falantes de sua língua de origem. Assim, estando
exposto a uma determinada língua, o ser humano adquire o sistema
lingüístico e se torna falante dessa mesma língua. Quem nasce e
vive no Brasil, por exemplo, vai adquirir a língua portuguesa como
língua materna, assim como quem nasce no Japão adquirirá a língua
japonesa como primeira língua, ou seja, é natural que o nativo de
cada país aprenda a língua de sua terra como língua pátria, embora
com descendentes de imigrantes isso nem sempre seja tão simples.
Talvez você conheça, ou mesmo haja em sua classe de alunos,
crianças cujos pais são falantes de dialetos alemães, italianos ou de
outros dialetos típicos de descendentes de povos colonizadores. Isso
é muito comum em regiões de descendência européia. Nesses casos,
para algumas crianças, a língua portuguesa não é sua primeira língua
– sua primeira língua é o dialeto que aprendeu em casa com seus
pais. Tais crianças são, na verdade, bilíngües, ou seja, são falantes de
duas línguas: o dialeto (na maioria das vezes alemão ou italiano)
que aprenderam com seus pais, e o português, que aprenderam quer
com seus pais (bilíngües), quer na escola ou na comunidade.
E como agimos nesses casos? Normalmente nós, professores,
não conferimos a necessária importância para essa realidade e
tratamos as crianças como se fossem falantes comuns do português,
como quaisquer outros alunos, ignorando muitas vezes sua realidade
bilíngüe. Essa atitude pode dificultar em muito o desempenho de
tais crianças no processo de aquisição da língua escrita e nas atividades
escolares como um todo.
Imagine uma criança que nasceu em uma família de
descendentes de colonizadores alemães e que, em casa, esteja em
contato permanente com um dialeto da língua alemã. O uso que
essa criança faz do português restringe-se normalmente à sua
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interação fora de casa - na rua e na escola. E qual é o problema disso
para nós, professores? Precisamos saber que as línguas têm sons
semelhantes e sons diferentes entre si. Um exemplo disso é o clássico
“th” do inglês, de thank you (obrigado) entre outras palavras – esse
som não existe no português (é algo como uma fusão de um “t”
com um “f ”). Como nós não conseguimos pronunciar esse som,
porque ele não faz parte de nossa língua, então nós o pronunciamos
como um simples “t” e dizemos “tenquiu”.
E daí? Qual é a implicação disso em sala de aula? Pense
novamente naquela criança que, em casa, fala dialeto alemão e, na
escola e na rua, fala o português. Imagine como a pronúncia de
alguns sons é tarefa complicada para ela, afinal lida com duas línguas
diferentes, que têm sons iguais e sons distintos. E nós, professores,
na maioria das vezes, queremos “corrigir” de todo o modo a sua fala
e não aceitamos que ela traduza traços dessa fala para a escrita. Qual
será, afinal, a sua primeira língua (sua língua materna): o dialeto
alemão ou o português? Complicado, não é mesmo?
Bom, pontuamos todas essas questões para “dizer” a você que
o desenvolvimento da linguagem oral por uma criança acontece a
partir da exposição dessa criança a uma determinada língua. Assim,
a criança adquire a língua de seus familiares, de seu grupo social, de
seu país. Uma criança filha de agricultores de um município do
interior de Santa Catarina aprende a falar de modo diferente da
criança que é filha de pescadores de uma ilha do Ceará, por exemplo.
Isso, porém, é assunto para o próximo capítulo.
Queremos, para encerrar este tópico inicial, mencionar
estudos realizados com crianças que, por circunstâncias acidentais,
cresceram em meio aos animais – a maioria dos estudos cita os
macacos, em especial os gorilas, como grupos receptores. Você
certamente conhece as aventuras de Mogli e de Tarzã, não é mesmo?
Houve, porém, na História da humanidade, casos reais semelhantes
a esses, em que bebês cresceram em meio aos animais. Essas crianças
não adquiriram linguagem humana; aprenderam os grunhidos e as
formas de comunicação que ouviam junto aos animais dentre os
quais cresceram. Isso, porém, não impediu que adquirissem uma
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língua humana assim que foram resgatadas para o convívio social,
ainda que o fizessem com significativas limitações.
Concluímos, a partir disso, que o ser humano possui a
faculdade da linguagem, mas o desenvolvimento dessa faculdade
requer o convívio com falantes de uma determinada língua, afinal
aprendemos uma língua ouvindo as pessoas a nosso redor usar essa
mesma língua, e esse é um processo que se aperfeiçoa pelo resto dos
nossos dias. Pense na última palavra nova que você aprendeu ouvindo
alguém usar e não se esqueça de que o seu aluno, lá na classe na qual
você atua, traz de casa a linguagem que aprendeu com os familiares,
afinal foi convivendo com eles que seu aluno aprendeu a falar, e essa
é uma realidade cultural que precisa ser respeitada.
A COMPLEXIDADE DO APRENDIZ
ADO DA F
AL
A
APRENDIZADO
FAL
ALA
Caso você tenha filhos, lembre-se das primeiras frases que
eles (as) disseram. Caso você não seja mãe (ou pai), observe os bebês
que você conhece e preste atenção na forma natural como eles
aprendem a flexionar um verbo, a estabelecer a concordância entre
sujeito e predicado dentre outros conhecimentos igualmente tão
difíceis. Vamos imaginar uma criança pequena dizendo algo como:
“Esta boneca é minha.”
Para formular essa frase, a criança usou uma série de recursos
complexos. Veja:
a) usou o pronome “esta”, que tem uma função muito complicada
na língua, porque ele não tem significado sozinho – seu
significado está fora da frase, no contexto da interação
comunicativa;
b) usou o verbo “é”, uma forma do verbo “ser”, talvez o verbo de
flexão mais irregular (anômalo) que exista no português;
c) usou o pronome “minha”, cujo significado traz consigo toda
uma relação de posse com o objeto referido.
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Como você vê, nessa frase aparentemente tão simples, há questões
muito complexas, com as quais a criança lida sem problemas. Ah, e
ela nem sequer suspeita que exista algo chamado “pronome” naquilo
que está dizendo.
O russo Chukovsky, referido por Slobin (1980, p.157), traduz
com incrível lucidez a “sabedoria” da criança que aprende a falar.
Veja:
Causa espanto pensar na quantidade enorme de formas gramaticais
que são derramadas sobre a pobre cabeça de uma criança pequena. E
ela, como se nada houvesse, adapta-se a todo esse caos, constantemente
separando em títulos os elementos desordenados das palavras que ouve,
sem perceber como se faz isso, o que constitui um gigantesco esforço.
Se um adulto tivesse de dominar tantas regras gramaticais em tempo
tão breve, sua cabeça explodiria, na certa, com toda essa massa de
regras dominadas com tanta naturalidade e liberdade pelos “lingüistas”
de dois anos de idade. O trabalho que a criança realiza nessa idade é
extraordinário, sim, mas ainda mais surpreendente e incomparável é a
facilidade com que ela o executa. Na verdade, uma criancinha é o
mais admirável trabalhador mental de nosso planeta. Felizmente, ela
nem mesmo suspeita de tal coisa.

E é com esses admiráveis trabalhadores mentais que estamos
lidando enquanto professores de Séries Iniciais e de Educação
Infantil. Mesmo que eles tenham mais de dois anos de idade, não
são adultos, portanto estão construindo ainda a sua linguagem oral.
E, sem ter concluído esse processo, já exigimos deles que comecem
a construir a linguagem escrita, mas sobre isso “falaremos” nos
próximos capítulos deste Caderno. Agora, vamos “conversar” um
pouco sobre as teorias que tentam explicar de que forma a criança
adquire a linguagem oral.
CONCEPÇÕES SOBRE A A
QUISIÇÃ
O DA LINGU
AGEM
AQ
UISIÇÃO
LINGUA
Embora haja muitas discussões e controvérsias sobre esse tema,
vamos registrar, aqui, em linhas gerais, as principais correntes de
pensamento teórico acerca da forma como as crianças aprendem a
falar. Vimos, anteriormente, que, para que isso aconteça, é condição
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fundamental expor à criança à linguagem falada, ou seja, é preciso
que ela ouça pessoas falando a seu redor para que, usando a faculdade
biológico-cognitiva que tem, adquira o sistema lingüístico do grupo
social a que pertence, realizando esse sistema na fala.
1. A imitação e o rrefor
efor
ço
eforço
Para explicar a forma como as crianças aprendem a falar,
alguns estudiosos, cujo principal representante é Skinner (1957),
propuseram teorias baseadas na imitação e no reforço. Essa corrente
de pensamento tinha fundamentação comportamentalista, ou seja,
trazia consigo o entendimento de que o comportamento humano é
uma resposta a determinado tipo de estímulo.
A concepção de imitação entende que a criança adquire a
língua através da imitação daquilo que ouve, ou seja, da língua falada
pelo adulto. Você deve estar se perguntando: “Não foi isso que
registramos no primeiro tópico deste capítulo, quando “dissemos”
que, para aprender a falar, a criança precisa estar “exposta” à
linguagem oral?” É verdade. Há, porém, diferenças entre “dizer”
que a criança precisa “estar exposta” à fala e dizer que a criança
“imita” a fala do adulto.
Imitar a fala significa reproduzir com exatidão aquilo que
ouviu. E não é isso que a criança faz normalmente, porque ela tem
uma espécie de “filtro” natural, através do qual seleciona o que ouve
e usa isso para produzir a sua fala particular. Ela “filtra” as estruturas
complicadas e as realiza a seu modo.
Imagine uma criança que escuta a mãe dizer algo como “Eu
quero que você coma toda essa fruta.” Uma criança que está
aprendendo a falar, mesmo que deseje, não poderá imitar essa fala
da mãe, porque a frase tem uma estrutura complicada de oração
subordinada (uma daquelas que tentamos aprender no ensino médio
e nem sempre conseguimos!). E o que a criança vai dizer, então?
Talvez algo como “comê tuta”. Zanine (1986, p. 48 e 49) escreve:
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Essa imitação seletiva mostra que o processamento da fala adulta feito
pela criança tem como base a própria fala infantil que, embora a
imitação possa auxiliar na aquisição da linguagem, não possibilita o
desenvolvimento dos mecanismos necessários para a compreensão e
produção de enunciados cada vez mais complexos.

Clark e Clark (1977, p.344), por sua vez, argumentam que,
“para a imitação fornecer um mecanismo para a aquisição da
linguagem, as crianças deveriam imitar estruturas mais complexas
do que as estruturas que são capazes de produzir.” E isso nós sabemos
que não acontece.
Os opositores à idéia da imitação argumentam, ainda, que a
linguagem da criança é criativa. Ela não fica repetindo o que ouve;
ao contrário, cria novas frases, combinando criativamente palavras
que já ouviu. Outro forte argumento, apresentado por Fromkin e
Rodman (1978), é que crianças com problemas físicos para falar
conseguem compreender a fala dos outros, mesmo que não os possam
“imitar” e, após a superação de eventuais dificuldades, são capazes
de usar a linguagem com propósitos comunicativos.
Como podemos perceber, a imitação constitui um recurso
que pode contribuir para o processo de aquisição da linguagem,
mas não pode ser tomada como uma explicação para esse mesmo
processo.
Quanto à concepção de reforço, também de fundamentação
comportamentalista, continha a tese de que a criança aprende a
língua do adulto porque recebe dos pais um reforço positivo ao
produzir um enunciado correto e um reforço negativo ao produzir
um enunciado errado.
Nesse sentido, Zanine (1986, p.49) argumenta:
É verdade que os pais estimulam as criança a falarem, no entanto
raramente as corrigem. Quando alguma correção é feita, está
direcionada para o conteúdo da mensagem e não para sua forma.
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Vários exemplos na literatura mostram que as correções feitas pelos
pais são ineficazes e que as crianças, mesmo recebendo a forma adulta
correta, são incapazes de corrigir o enunciado errado.

A teoria do reforço não consegue explicar uma outra questão
muito importante: como as crianças desenvolvem estruturas mais
complexas a partir de estruturas mais simples. Antes, “falamos” do
“filtro” que as crianças usam quando ouvem, por exemplo, uma
frase com oração subordinada, e realizam a mesma frase de forma
simples (o caso da “fruta” mencionado anteriormente). Há, porém,
situações em que a criança faz o contrário: ouve uma frase mais
simples e traduz a idéia de forma mais elaborada. Algo como ouvir
uma ordem tal qual “Não mexe aí!” (interruptor de luz elétrica) e
traduzir essa ordem em um enunciado que envolve causa e
conseqüência: “Choque machuca.”
Assim, tanto a idéia de imitação quanto a idéia de reforço
não constituem explicações convincentes para a forma através da
qual as crianças aprendem a falar, ainda que o ato de imitar e o ato
de corrigir ou reforçar estejam presentes na interação que a criança
estabelece com os falantes de sua língua.
2. O inatismo de Chomsky
Na década de 1960, nos Estados Unidos, um estudioso
chamado Noam Chomsky, opondo-se a essas teorias
comportamentalistas e com base em correntes teóricas da época,
propôs a tese do inatismo, segundo a qual a criança estaria
biologicamente “programada” para adquirir linguagem oral.
As idéias de Chomsky nem sempre são bem compreendidas,
pois a tese do inatismo, para ele, não traz consigo uma visão
determinista da linguagem; o “inatismo” de Chomsky tem a ver
com “mentalismo”, ou seja, com o suporte material do cérebro
humano que sustenta a língua entendida como sistema mental.
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Chomsky é o criador do gerativismo, escola de pensamento
cuja preocupação central é a aquisição e o desenvolvimento da
linguagem da criança, o papel específico da mente humana nesse
processo. A questão principal do programa de investigação do
gerativismo, segundo Raposo (1992, p.27) é:
ticular se
Como o sistema de conhecimentos de uma língua em par
particular
desenvolve na mente do falante? Que tipo de conhecimento é necessário
pressupor que a criança traz a priori para o processo de aquisição de
uma língua particular que possa explicar o desenvolvimento dessa língua
na sua mente?

Segundo Chomsky, nascemos com uma espécie de “órgão”
mental que nos capacita a desenvolver linguagem. Ele “diz” que o
ser humano possui um equipamento biológico inato que o predispõe
para a fala. O pensamento de Chomsky é, segundo Raposo (1992),
racionalista, uma vez que a mente humana desempenha um papel
fundamental na aquisição da linguagem, isto é, “as propriedades
centrais da linguagem são determinadas por princípios e estruturas
mentais de conteúdo especificamente lingüístico, as quais funcionam
como uma espécie de ‘planta arquitetônica’ no processo de aquisição”
(RAPOSO, 1992, p. 35). Essas estruturas mentais, segundo
Chomsky, pertencem exclusivamente à espécie humana.

Língua particular é uma
língua específica, como o
português, ou
o inglês, ou o
espanhol ou
qualquer outra
língua histórica natural.

Como você vê, para Chomsky, adquirir uma língua é mais
uma questão de maturação e desenvolvimento de um “órgão mental
biológico” que uma questão de aprendizagem. O inatismo de
Chomsky defende que a criança, em contato com o meio falante,
adquire o sistema de sua língua e, aos poucos, vai amadurecendo
em seu desenvolvimento lingüístico, de modo a tornar cada vez
mais complexas as estruturas que aprendeu.
Trata-se da chamada “projeção”: a criança adquire, a partir
de uma experiência finita (o que ouve a seu redor), um sistema
lingüístico, ou seja, uma língua específica (o português, por
exemplo), que se aplica sobre um conjunto infinito de expressões
(todas as possibilidades de comunicação naquela língua). Isso faz
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Chomsky concluir que existe um mecanismo mental inato de
aquisição que permite à criança, mesmo ouvindo um único grupo
de falantes com um tipo específico de linguagem, compreender todos
os demais falantes da sua língua e produzir estruturas (frases, textos,
discursos) jamais ouvidas daquela forma exata no grupo ao qual
pertence.
Ainda que a visão de Chomsky seja considerada, por alguns
grupos,parte de um pensamento racionalista superado,
principalmente com o surgimento das teorias que dão importância
fundamental à cognição ou à interação entre os homens no processo
de desenvolvimento lingüístico, é preciso que registremos que, ao
contrário daquilo que muitos dos críticos postulam, Chomsky não
ignorou a importância do meio no processo de aprendizado de uma
língua, tanto que desenvolveu os conceitos de “competência” e
“performance” (ou desempenho). Escreve Raposo (1992, p. 31):
A competência é o conhecimento mental puro de uma língua em
particular por parte do sujeito falante, isto é, a sua gramática
interiorizada. A performance, por sua vez, designa o uso concreto da
linguagem em situações de fala concreta.

Ainda que Chomsky tenha priorizado o estudo da
competência, ou seja, a língua tomada em sua abstração e não no
uso, o reconhecimento do papel do meio ambiente na aquisição da
linguagem é, para ele, fundamental, porque a fala das pessoas que
rodeiam a criança e suas experiências verbais são indispensáveis
para iniciar o funcionamento do mecanismo de aquisição, mas
isso não determina a forma final desse mecanismo.
Com isso, queremos “dizer” que Chomsky reconhece o papel
da interação, mas não se preocupa com ele, ou seja, focaliza o aparato
biológico mental que permite à criança “ir além” do que ouve,
produzindo e compreendendo estruturas novas, mas não se atém a
discussões atinentes ao ambiente social em que vive a criança. Como
entenderíamos, vendo televisão, uma entrevista com um falante do
português de Moçambique, com todas as suas particularidades, se

25
não houvesse essa possibilidade de ir além das características do
grupo de falantes ao qual pertencemos?
Para esclarecer isso melhor, vamos registrar a metáfora da
flor, usada por Chomsky (1988).
O desenvolvimento final atingido pela flor depende dos
cuidados com que é tratada, mas esses cuidados não podem
alterar o curso do crescimento ou o resultado final no que
diz respeito às características da espécie: se plantamos, por
exemplo, a semente de uma rosa, não obteremos um cravo.
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Assim, a interação que a criança estabelece com o seu meio,
no entendimento de Chomsky, corresponde aos cuidados com a
flor, mas essa interação não pode alterar as características da flor,
ou seja, não pode alterar o percurso de maturação do aparato
biológico que permite à criança adquirir linguagem, e esse aparato
é comum a toda espécie humana, ou seja, para Chomsky existe
uma gramática universal, com propriedades comuns a todas as
línguas humanas.
Nos próximos itens, discutiremos com você outras visões
sobre a linguagem, que priorizam a dimensão cognitiva (Piaget) e
sócio-histórica (Vygotsky), ainda que tais visões não tenham sido
construídas sobre a preocupação com a aquisição de uma língua
pela criança, como o fizeram Skinner e Chomsky.

A palavra “gramática”, aqui,
significa conjunto de conhecimentos que
um falante tem
sobre sua própria língua. Não
é sinônimo de
regras contidas
nos livros de
gramática. Você
entenderá melhor isso na
seção 3 do capítulo 8.

Essas considerações que registramos sobre os estudos de
Chomsky, no entanto, mesmo que, em muitos aspectos, não sejam
compatíveis com o pensamento sócio-histórico que perpassa a
concepção de linguagem adotada neste Curso, são necessárias para
que você compreenda o eixo do pensamento deste lingüista cuja
obra teve grande repercussão na área da linguagem no século XX
e que foi (e ainda é) construída exatamente sobre a preocupação
com a aquisição da linguagem pela criança.
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Chomsky ainda está vivo e continua aperfeiçoando sua teoria.
Ele dedicou a maior parte de seus estudos tentando descrever o que
chama de “gramática universal”, ou seja, os aspectos da linguagem
que são comuns a todas as línguas do mundo, preocupando-se em
saber como se dá o amadurecimento lingüístico das crianças, por
isso priorizou a língua na sua abstração e não no seu uso localizado
em um determinado contexto.
A maior objeção à tese do inatismo de Chomsky é que a
linguagem não é um elemento independente do desenvolvimento
cognitivo geral ou da mediação interacional humana, ou seja, esse
“aparato biológico” específico para a linguagem, de que “fala”
Chomsky, não existiria com tal especificidade - o desenvolvimento
da linguagem aconteceria como acontece o desenvolvimento das
demais faculdades humanas. A teoria inatista, no entanto, vem
motivando novos estudos cuja repercussão tem sido bastante
significativa no cenário mundial, a ponto de que, hoje, mesmo
pensadores contrários a Chomsky começam a admitir a presença de
elementos inatos na aquisição da linguagem, ainda que se oponham
à visão modular do cérebro, segundo a qual haveria um aparato
específico para a linguagem. A discussão de outras visões sobre o
desenvolvimento da linguagem está nos próximos itens desta seção.
iaget sobr
3. A concepção de P
Piaget
sobree a linguagem
Vamos, ao longo desta seção, “falar” um pouco sobre os
principais aspectos da teoria cognitivista de Jean Piaget, a fim de
complementar seus conhecimentos a respeito dessa abordagem. O
enfoque cognitivista sobre a aquisição da linguagem, na verdade,
não têm na linguagem seu principal objeto de estudo. Piaget estava
interessado em estudar como se desenvolve o pensamento humano
e, assim, focalizou o desenvolvimento cognitivo da criança. Para
ele, a linguagem decorre desse desenvolvimento cognitivo.
Piaget concebe que cada fase do desenvolvimento é prérequisito para a fase seguinte, pois a assimilação de um novo esquema
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sempre provoca a reorganização dos esquemas anteriores e a
acomodação das estruturas antigas às novas. Esse é um processo
o.
cíclico e contínuo que possibilita o desenvolvimento cognitiv
cognitivo
Segundo Piaget, a criança nasce com um conjunto de reflexos
inatos (como a sucção, por exemplo), a partir dos quais constrói os
esquemas sensório-motores que são esquemas práticos de ação.

Para Piaget, o
desenvolvimento
cognitivo se dá
em quatro estágios: sensório-motor, préoperatório,
operatórioconcreto e operatório-formal.

Os esquemas sensório-motores baseiam-se exclusivamente nas
percepções sensoriais e em esquemas motores como, por
exemplo, bater, pegar, jogar, morder.
Observe um bebezinho, veja como ele procede com os objetos
que estão à sua volta. Inicialmente, para a criança, um objeto só
existe dependendo da ação que ela exerce sobre ele. Assim, ela pega
o objeto e o experimenta segundo os seus esquemas sensório-motores:
bater, sugar, balançar, ouvir, jogar etc, tentando ver em que esquema
de ação se encaixa. Esses esquemas se ampliam e se relacionam através
das experiências fornecidas pelo ambiente e se modificam
transformando-se em esquemas conceituais. Assim, a criança, ao
longo do desenvolvimento, percebe que um objeto serve para pegar
e balançar, por exemplo. Forma, assim, um conceito prático.
Esses conceitos práticos são esquemas conceituais, são modos
de agir internalizados aplicados para conhecer o mundo, que
pressupõem o pensamento (DAVES e OLIVEIRA, 1993). São esses
esquemas conceituais que desenvolverão, ao longo do período
sensório-motor, dos zero aos dois anos, as noções do “eu” e da
“permanência do objeto”, principais aquisições desse estágio. A noção
do “eu” possibilitará à criança diferenciar o mundo externo do seu
próprio corpo, perceber que ela e a mãe não são um único ser e
começar a elaborar sua organização psicológica.
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Vamos pensar um pouco em como os bebês agem?
Você se lembra como um bebê, por volta dos oito ou nove
meses, diverte-se quando escondemos um objeto de seu interesse,
por exemplo, debaixo de um travesseiro? Nessa idade, o bebê é
capaz de retirar o travesseiro e “achar” o objeto, e esta se constitui
uma brincadeira prazerosa. Antes dessa idade, no entanto, se
escondermos o objeto, o bebê se voltará para outros objetos ao seu
redor, pois não perceberá que o objeto continua existindo sob o
travesseiro, ou seja, fora do seu campo perceptual. Quando o bebê
procura o objeto sob o travesseiro significa que ele foi capaz de
perceber que o objeto existe, independentemente de sua percepção.
Essa noção de permanência do objeto possibilitará a construção
da “função simbólica”.
Ainda P
iaget:
Piaget:
a linguagem como manifestação da função simbólica.
A linguagem surge como uma das manifestações da “função
simbólica”. A função simbólica ou função semiótica é a capacidade
de representar algo por um símbolo e inclui a imagem mental, o
desenho, o jogo simbólico, a imitação e a linguagem.
A função simbólica aparece como a capacidade de evocar
uma situação ausente, já vivenciada, utilizando-se de símbolos ou
signos, ou seja, a criança agora é capaz de representar um objeto
através de uma imagem mental ou de uma palavra, por exemplo,
sem ter necessariamente o objeto diante de seu campo perceptual.
Nesta fase, aparecem os primeiros esquemas verbais; é a fase
em que a criança se utilizará de um signo para representar um
objeto. A criança pode usar, por exemplo, um mesmo signo (“tatá”)
para designar inicialmente um ou vários objetos; depois, esta função
se desenvolve, aperfeiçoando os esquemas conceituais. A criança,
então, passa a utilizar um único significante para um significado
em particular, ou seja, “tatá” será usado apenas para chamar a
irmãzinha.
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É o aparecimento da função simbólica, que possibilitará à
criança transpor as construções sensório-motoras do período anterior
para um plano de representação. Agora, todas as aquisições feitas
no período anterior serão substituídas, ou representadas por imagens
ou por símbolos e, portanto, a palavra toma lugar nas funções
mentais. Os esquemas anteriormente construídos precisam ser, agora,
reconstruídos e coordenados entre si, internamente, como função
mental.
É nesta fase que podemos observar uma criança pegar um
enroladinho de pano e fazer disso um bebê, ou seja, é capaz de
substituir um objeto ou uma ação por outro objeto e representar e
reconstruir a situação anteriormente vivenciada.
O aparecimento da função simbólica marca para Piaget o
início do período pré-operatório, que vai dos dois aos sete anos,
aproximadamente. A função simbólica é notadamente importante
no desenvolvimento cognitivo, pois possibilita à criança passar da
inteligência “prática” à inteligência do “pensamento”. A partir desse
momento, a linguagem assumirá importante papel no
desenvolvimento cognitivo, pois será através dela que a criança
ampliará suas relações comunicativas e enriquecerá seus esquemas
mentais, de maneira a possibilitar uma nova conceituação da
realidade.
Agora, são os esquemas mentais, baseados em conceitos
expressos na própria linguagem, e não mais os esquemas motores,
que guiarão o desenvolvimento da criança, por isso a linguagem, a
partir de então, assume uma função cognitiva. Esses esquemas
mentais, entretanto, são ainda diferentes do pensamento do adulto,
pois estão centrados na criança e são dependentes, ainda, da
percepção imediata. É o que Piaget chama de pensamento
egocêntrico
egocêntrico..
Nesta fase, uma criança adora perguntar o “porquê” das coisas,
principalmente dos fenômenos da natureza. “Por que o sol nasce?”
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E, embora possamos dar-lhe uma explicação concreta acerca desse
fato, nesta idade a criança considera que tudo “é feito para os
homens”, ou seja, com relação a essa pergunta, ela considerará, por
exemplo, que o sol nasce porque nós acordamos. Suas explicações
contemplam o existir com a finalidade de satisfazer o homem, as
coisas não existem porque existem, mas são feitas para o ser humano,
ou seja, o pensamento é egocêntrico.
A linguagem no período pr
é-operatório cumpr
ês
pré-operatório
cumpree tr
três
grandes funções para P
iaget...
Piaget...
A primeira é a de que, através da linguagem, a criança
descobre um mundo de realidades, vontades e pensamentos
expressos pela linguagem dos adultos, podendo entrar em
contato com esse mundo. A segunda é a de que a linguagem
torna-se um fator de troca com o adulto e com outras crianças.
É através da linguagem que a criança poderá formular as
próprias ações, presentes e passadas, transformando ações em
pensamento. A linguagem da criança, entretanto, ainda não
comunica inteiramente seu pensamento, ao longo desse
período; através da socialização, a criança passará de um
pensamento centrado em si e nas suas concepções, a um
pensamento que considerará o ponto de vista do outro. É por
ceira função da linguagem, para Piaget, nesse
isso que a ter
terceira
período, é caracterizada pela “fala egocêntrica”, um monólogo
em voz alta, em que a criança fala para si mesma e não para os
outros, como forma de auxiliar sua ação.
Você pode se lembrar de uma reunião de crianças com idade
em torno de três ou quatro anos, em que é comum elas falarem
todo o tempo, enquanto desempenham suas atividades. Uma criança
está brincando no tanque de areia, junto com outras crianças e
falando enquanto brinca: “vou colocar areia no copinho”, “olha o
bolo”, “parabéns a você...”. Mas sua fala não tem a função de se
comunicar com as outras crianças, apenas fala para si mesma.
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Essa “fala egocêntrica” vai, ao longo do período préoperatório, tornando-se sussurrada até desaparecer. Através do
contato com os adultos, com seus pensamentos e afirmações e
também através das trocas com as outras crianças e com seus próprios
pontos de vista, igualmente egocêntricos, a criança vai modificando
esta indiferenciação entre o eu e a realidade exterior. Aos poucos,
começa a dar lugar às considerações do ponto de vista do outro, a
opinião do outro até que a linguagem torna-se de fato uma função
comunicativa, ou seja, de troca.
Essa modificação é uma das características que marca, por
volta dos sete anos, a entrada da criança no período operatório
concreto, no qual o pensamento lógico e o pensamento objetivo
aparecem, e uma gradual reversibilidade de pensamento vai ser
observada.
Na linguagem, a criança torna-se, agora, capaz de considerar
o ponto de vista do outro e procura, em suas colocações, justificar
ou provar suas afirmações. A possibilidade de discutir um assunto
torna-se viável através da coordenação das próprias idéias e das
observações das idéias dos outros. Nesta fase, os jogos de regras
tornam-se possíveis, pois, até então, as crianças não conseguiam
submeter-se a regramentos.
A linguagem segue um desenvolvimento conjunto com a
evolução do pensamento, ao mesmo tempo em que o
instrumentaliza. Passa de uma forma individualizada a uma forma
socializada à medida que a criança é capaz de descentrar-se e
considerar também o outro. Tornando-se mais social, ganha a
perspectiva comunicativa.
Para Piaget, portanto, a cognição, o pensamento, é anterior à
linguagem, pois, no estágio sensório-motor, antes do aparecimento
da linguagem, há um tipo de inteligência que impulsiona a criança
a conhecer o mundo. Para ele, o processo de conhecimento é
desencadeado inicialmente pela ação do sujeito e não pela linguagem.
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Entretanto, a linguagem, de forma semelhante ao pensamento de
Vygotsky, que será abordado a seguir, tem papel importantíssimo
na formação da consciência humana.
Com a palavra, (...) é a vida interior como tal,
que é posta em comum e, deve-se acrescentar,
que se constrói conscientemente,
na medida em que pode ser comunicada
(PIAGET, 1971, p. 25).

4. As concepções de Vygotsky
Vygotsky foi leitor de Piaget e, em sua importante obra
intitulada “Pensamento e Linguagem”, ele discute sua teoria,
contrapondo-se às concepções de Piaget.
Vygotsky considera que, inicialmente, há uma fase em que a
linguagem é não-intelectual e o pensamento é não-lingüístico, ou
seja, pensamento e linguagem partem, no seu desenvolvimento, de
raízes diferentes. Apesar de raízes diferentes, o pensamento e a
linguagem encontram-se e fundem-se em determinado momento
do desenvolvimento infantil.
Nas fases iniciais do desenvolvimento infantil, o pensamento
não-lingüístico, ou pensamento não-verbal, manifesta-se através
da manipulação dos objetos de forma rudimentar,
independentemente da linguagem. A linguagem não-intelectual, ou
pré-intelectual, é a fase do balbucio e das primeiras palavras em que
não há qualquer relação com o pensamento. Para Vygotsky, as
primeiras reações do bebê à fala humana já são indícios da função
social da linguagem, que é o ponto central de sua abordagem teórica.
Nesse estágio inicial a criança usa a linguagem para
comunicar seus estados emocionais e, as primeiras palavras têm
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função apenas conativa, servindo para substituir objetos, pessoas
ou ações. Segundo ele, “durante um longo período de tempo, a
palavra é para a criança uma propriedade, mais do que o símbolo
do objeto” (VYGOTSKY, 1979, p.72).
Isso quer dizer que, para Vygotsky, as primeiras palavras não
refletem ainda o desenvolvimento da função simbólica, ou seja, as
primeiras palavras não são signos
signos. A função simbólica é mais tardia
no desenvolvimento infantil, ela aparece após um tempo em que a
criança opera com as palavras apenas enquanto propriedade dos
objetos, para posteriormente, desenvolver e fixar-lhe a função como
signo.

Lembre-se de
que, no capítulo 2, tratamos do conceito de signo,
reveja esse
conceitos.

É por volta dos dois anos que as trajetórias, até então paralelas,
do pensamento e da linguagem se tocam e se unem, dando início a
novas formas de comportamento. A fala, que era inicialmente,
afetivo-conativa transforma-se, agora, em pensamento verbal e o
pensamento passa a ser verbalizado. Esta fase é marcada
principalmente pelo interesse súbito da criança pelas palavras, é nesta
fase que aparecem os intermináveis “o que é isto?” e,
conseqüentemente, é observado um aumento nítido de vocabulário.
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A trajetória do desenvolvimento da linguagem, e de todas
as operações mentais que se utilizam de signos, em Vygotsky, é
o estágios:
assinalada por quatr
quatro
Estágio natural ou primitiv
o , em que a fala é préprimitivo
intelectual.
Estágio da psicologia ingênua, em que a criança
experiencia as propriedades físicas dos objetos, inclusive de
seu próprio corpo, fazendo uso de uma inteligência prática e
em que a criança domina a sintaxe da linguagem antes mesmo
de dominar a sintaxe do pensamento. Neste estágio, a criança
se utiliza de estruturas gramaticais da linguagem sem ainda ter
dominado as relações lógicas expressas por essa mesma
linguagem. Ela utiliza palavras como “porque”, “se”, “quando”,
“mas” mesmo antes de dominar as relações expressas de
causalidade, condição e temporalidade.
estágio dos signos
No terceiro estágio, chamado de “estágio
”, a criança passa a operar o pensamento através de
es
exterior
es”,
exteriores
auxiliares externos para a solução de problemas internos. Assim,
nesta fase, a criança se utiliza de signos, como os dedos, para
fazer pequenas contas aritméticas: 2 + 3 = 5.
escimento interior
to estágio, o do cr
No quar
interior, as
crescimento
quarto
operações externas são interiorizadas e transformadas. A criança
passa a operar com signos, ou seja, é capaz de representar as
quantidades de um objeto mentalmente, por exemplo, e contar
“de cabeça”. Nesta fase, a fala egocêntrica torna-se interiorizada.

-

Observe que a
fala egocêntrica é um
ponto discordante nas
abordagens
de Piaget e
Vy g o t s k y.
Para
Vygotsky, a
fala
egocêntrica tem a
função de
planejar e
organizar a
ação; antes de
ser individual
a linguagem é
social.

A fala egocêntrica é uma transição da fala socializada para a
fala interiorizada, ou seja, a criança fala para si mesma como forma
auxiliar de suas atividades ou de resolução de problemas.
Posteriormente, a criança vai utilizar essa linguagem como forma
de regular suas atividades intrapsíquicas, passando, então, a
interiorizar e assimilar os instrumentos fornecidos pelo seu contexto
sociocultural. O que se torna uma fala interna, individual, foi antes
uma fala do meio externo, uma fala social.
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Esse desenvolvimento em estágios não se constitui uma linha
fixa e rígida, pois esses estágios estão na dependência da diversidade
histórica e social em que vive cada criança, por isso o ponto central
da abordagem de Vygotsky é o desenvolvimento humano a partir
de uma perspectiva sócio-histórico-cultural, e a linguagem ocupa
importante status nesse desenvolvimento.
Para Vygotsky, a linguagem surge no processo histórico da
humanidade, no processo de “hominização”, como parte da atividade
humana sobre o mundo material, sobre o meio; portanto não é
inata, mas social. Através da atividade humana, o ser humano tornase capaz de relacionar o objeto visual a elementos sonoros e ser
capaz de representar um elemento por um símbolo.
Na seção 2, a seguir, abordaremos o desenvolvimento de
linguagem nos bebês. Vamos ver que, inicialmente, as condutas do
bebê são de caráter reflexo e é a mãe que vai interpretar as atitudes
do bebê, conferindo-lhes significado. É a mãe que dá significado às
expressões do bebê, codifica essas expressões num sistema de signos
e constrói a relação com seu bebê através desses signos (veja,
também, a seção 1, do capítulo 2, que fala sobre os signos).
Observe que, desde o início, é o social, o externo, que atribui
significado a um gesto e transforma-o em signo, em uma
representação de alguma coisa e, através desse signo, as pessoas se
relacionam umas com as outras, ou seja, o signo medeia as relações
sociais humanas. Esses signos, codificados e expressos por uma
comunidade social e cultural, são transmitidos através das relações
entre os indivíduos num processo de desenvolvimento histórico.
Durante o desenvolvimento infantil, os adultos estão, a todo
momento, nomeando os objetos, estabelecendo relações e associações
para a criança, ajudando-a a conceber a realidade, realidade esta
que se constitui de características históricas e culturais de uma
determinada comunidade.
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Atividades
mentais superiores
referem-se
“àquelas ações
de pensamento (raciocínio
lógico, solução
de problemas
etc), mediadas
pela linguagem, que envolvem o controle consciente e deliberado sobre o
próprio funcionamento
intelectual,
mas também a
processos mais
e l e m e n t a re s
que emergem
da inserção
cultural do
homem, como
a percepção, a
atenção, a
memória, a
imaginação
etc”.
(DEL PRETTE e DEL
PRETTE,
1995, p. 154)
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Alexander Romanovich Luria, neuropsicólogo russo,
colaborador de Vygotsky, baseado nessas idéias, afirma que a
linguagem, no processo de desenvolvimento do psiquismo humano,
es
é responsável por organizar todas as atividades mentais superior
superiores
es.
Assim, por exemplo, a atividade motora de pegar um objeto é
mediada pela fala do adulto que interpreta o ato de ‘pegar’ da criança
como o ato de ‘desejar’ o objeto: “o nenê quer a bola”. Quando a
criança estende o braço em direção a um objeto qualquer, é o adulto
que interpreta esse ato como sendo a indicação de que o bebê quer
aquele objeto, ou seja, dá significado ao gesto.
Através da fala do adulto, a criança internaliza as formas
complexas de conceber a realidade e, dessa forma organiza sua ação.
Inicialmente é a fala da mãe que organiza a atividade motora da
criança: “dá a bola”, “pega o sapato”... depois, através da
internalização da fala, como vimos anteriormente - a fala egocêntrica,
a criança torna-se capaz de organizar sua própria ação até que essa
fala internalizada torna-se uma forma de pensamento. (Veja nosso
exemplo, na próxima seção, sobre brincadeiras da criança no tanque
de areia.)
Essa internalização permite ao indivíduo um controle sobre
seu próprio comportamento, ou seja, quando adultos, não
precisamos dizer a nós mesmos “coloque os sapatos para sair”, por
isso Vygotsky fala que a linguagem permite a regulação e a
transformação do meio externo e do próprio indivíduo, ou seja,
tem função de regulação social e individual.
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Do concr
eto para o abstrato
...
concreto
abstrato...
A linguagem possibilita, ainda, ao indivíduo transitar do
perceptivo, do concreto, para o abstrato, e por isso a linguagem
fornece os instrumentos sígnicos para a formação das categorias
do pensamento e a operacionalização desse mesmo pensamento.
Quando usamos a palavra “gato”, por exemplo, não precisamos
estar diante do objeto concreto, gato, para sabermos do que se
trata. É possível, através das palavras, representar os objetos,
os sentimentos, as ações, na ausência deles. A palavra também
contém todas as características do objeto a que se refere, de
maneira generalizadora: “gato” é um animal de quatro patas,
que amamenta os filhotes, com pêlos e bigodes, de rabo
engraçado, que faz ‘miau’; e com determinadas características
particulares que o distinguem, por exemplo, do cachorro. A
palavra também relaciona o objeto a uma determinada
categoria, por exemplo, a dos animais domésticos.
A linguagem, portanto, contém e sistematiza as experiências
vivenciadas e cultivadas pelo meio social a que o indivíduo pertence
e, além disso, cria categorias, medeia as operações do pensamento.
Você já pensou se toda vez que eu quisesse falar ou ensinar alguma
coisa sobre os felinos, eu tivesse que trazer para o concreto um desses
animais? Na verdade, como formamos esses conceitos na nossa
mente, no nosso psiquismo, podemos lidar com esses conceitos de
maneira abstrata, refletir sobre o conhecimento que temos
acumulado desse conceito e ampliar e talvez até modificar esse nosso
conceito através dos novos conhecimentos que vamos adquirindo.
Assim também é com a criança. Quando pequenina, ela usa
“auau” para designar os cachorros, mas também para chamar o cavalo
ou o burro e o boi. Só depois, com certeza, através da mediação do
adulto, ela vai observando as semelhanças e diferenças, generalizando
e particularizando esse conceito. A linguagem, além de mediar as
relações humanas, também medeia as atividades mentais como a
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atenção, a percepção, a memória, o pensamento, o movimento, como
dissemos anteriormente a respeito das atividades mentais superiores.
Podemos, então, resumir “dizendo” que, após o encontro das
trajetórias do pensamento e da linguagem, a linguagem assume
importante tarefa na organização e na mediação do pensamento e,
segundo Vygotsky, “o desenvolvimento do pensamento é
determinado pela linguagem (...) e pela experiência sociocultural
da criança” (1979, p. 73). É a linguagem que possibilitará a
transmissão do conhecimento e experiência acumulada pela prática
social e histórica da Humanidade e possibilitará a interiorização do
pensamento social e cultural daquela comunidade por aquele
indivíduo.
*//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\\*
ATIVIDADES
1.Justifique a importância da exposição social da criança para a
aquisição da linguagem oral.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
2.Descreva os fundamentos das quatro diferentes concepções sobre
aquisição da linguagem oral apresentadas nesta seção.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
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3.Um dos pontos observados, tanto por Piaget como por Vygotsky,
é a linguagem egocêntrica na criança. Relate as concepções de ambos
os autores de forma a comparar suas abordagens.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
Comentário
Na primeira questão, você deve ter pontuado a necessidade de exposição à fala para
que a aquisição da linguagem oral aconteça. Uma criança somente aprenderá a falar se estiver
exposta à linguagem oral em uso.
Com relação à segunda questão, você deve ter pontuado que, para o
comportamentalismo, as crianças aprendem a falar por imitação ou por reforço, ou seja,
repetindo o comportamento dos adultos ou modificando seu comportamento a partir do reforço
positivo ou negativo recebido do adulto. Para o inatismo, o ser humano já nasce com um
“aparato” mental que o habilita a adquirir linguagem oral e, valendo-se desse aparato,
complexifica aos poucos sua linguagem, chegando à linguagem do adulto. Para o cognitivismo,
a aquisição da linguagem obedece a estágios de desenvolvimento cognitivo e se desenvolve na
interação da criança com a própria linguagem. Para o sociointeracionismo, a criança desenvolve
sua linguagem através da mediação social, compreendendo-a como instrumento de mediação
simbólica.
Na terceira questão, você dever ter pontuado que, para Piaget, a fala egocêntrica
constitui parte do desenvolvimento infantil, uma espécie de monólogo em voz alta em que a
criança fala para si e não para os outros como forma de ajudar sua ação. Para Vygotsky, a fala
egocêntrica tem a função de organizar e planejar a ação. É uma transição da fala socializada
para a fala interiorizada, ou seja, a criança fala para si mesma como forma de auxiliar suas
atividades ou de resolver problemas. A diferença entre ambas as abordagens é que a fala
egocêntrica, para Piaget, é individual e involui, desaparece, enquanto que, para Vygostky, é
social e progride, tornando-se fala interiorizada.

PARA SABER MAIS...
Leia o capítulo 3 do livro “No mundo da escrita”, de Mary Kato
(São Paulo, Ática, 1986) ou o capítulo 1 do livro “A linguagem da criança”,
de Paule Aimard (Porto Alegre, Artes Médicas, 1986)
Procure conhecer, também, as obras de Piaget mais importantes
no trato dessas questões: “A linguagem e o pensamento da criança”, “A
formação do símbolo pela criança”, “O nascimento da inteligência na
criança”, “Seis estudos de psicologia”. Veja as obras em uma das diversas
edições colocadas no mercado.
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DESENV
OL
VIMENT
O DA LINGU
AGEM ORAL
DESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO
LINGUA
Seção 2
Objetivo específico
específico:
- identificar as fases do desenvolvimento normal da
linguagem oral infantil.
[...] o bebê que está
começando a aprender a falar
[...] não sabe, ainda, articular palavras,
nem é capaz de compreender
o significado preciso das
palavras utilizadas pelos adultos, mas
consegue comunicar seus desejos e
seus estados emocionais aos outros,
através de sons, gestos e expressões
(KOHL de OLIVEIRA, 1993,p.42).

Como vimos anteriormente, para aprender a linguagem oral
não é necessário que ninguém receba aulas de dicção ou aulas sobre
como construir as frases ou sobre como expressar os pensamentos.
Todas as crianças, com raras exceções, expostas a um meio lingüístico,
aprendem a falar.
Você professor está habituado à linguagem das crianças. Fala,
brinca com elas, interpreta e, por vezes, traduz o que elas querem
dizer. Sabe entender o que uma criança pequena quer, ao dizer, por
exemplo, “tatá”, e também ensina essa criança a dar nome a um
universo infinito de “coisas”, como por exemplo, aos bichos, às cores,
aos objetos.
Mas como será que uma criança desenvolve a linguagem?
Que etapas do desenvolvimento ela percorre até tornar-se um falante
nativo da língua? Será que nós, como educadores, podemos interferir
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nesse processo de desenvolvimento? Quando podemos dizer que
uma criança não está desenvolvendo adequadamente a linguagem
e, nesse caso, como ajudá-la através de nossa prática pedagógica?
Vamos “falar”, aqui, sobre realidades que você vê e vive no
seu cotidiano com as crianças, ordenando esse conhecimento em
fases de desenvolvimento da linguagem na faixa etária de zero a seis
anos.
FASES DO DESENV
OL
VIMENT
O DA LINGU
AGEM
DESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO
LINGUA
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Quando um bebê vem ao mundo, sua primeira expressão é o
chor
o . É através dele que o bebê, de alguma forma, “diz” alguma
choro
coisa. A mãe é sua intérprete, além de ser sua alimentadora em todos
os níveis: ela alimenta o bebê de comida, de carinho, de sons, de
linguagem, de afeto, de ansiedade, de medo, de limites, ou seja, de
realidade. A primeira forma de comunicação se estabelece entre a
criança e esse adulto significativo: o respeito aos turnos de
conversação, a manutenção do contato visual, o ritmo. As condutas
do bebê são inicialmente de caráter reflexo, mas a mãe estará lá,
interpretando essas condutas, atribuindo a elas uma intenção. Essa
atitude de interpretação da mãe permitir-lhe-á codificar os
comportamentos do bebê, que servirão para os primeiros referenciais
de significação que vão guiar as atitudes maternas em relação ao
comportamento infantil.
É mais ou menos assim: o bebê, após estar satisfeito com “a
mamada”, está no berço dormindo e “resmunga” um pequeno choro.
A mãe vai verificar o que está acontecendo. Vê que o bebê está
descoberto e, logo, interpreta “aquele resmungo” como uma
reclamação de frio. Outras vezes em que seu bebê resmungar “daquela
forma”, a mãe interpretará tal “resmungo” como uma reclamação
de frio. Essa codificação vai guiar a mãe nas futuras atitudes com o
bebê. É como se, ao dar significado ao “resmungo” do bebê, a mãe
criasse, para si, uma “fala” do bebê e, através dessa fala, ela
estabelecesse uma troca, uma espécie de diálogo, com seu bebê.
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Para fins deste
estudo, não
faremos distinção entre os
níveis fonético
e fonológico.

Fonema é a
menor unidade sonora
articulável de
uma língua, ou
seja, o menor
“pedacinho” de
som significativo que podemos pronunciar. Representamos
os fonemas entre barras: / /.
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A fase seguinte é a do balbucio
balbucio. Pouco tempo se passa até que
sonzinhos
esse bebê comece a emitir uns “sonzinhos
sonzinhos”: é um /aaa.../ pra cá,
um /ééé/ pra lá. Logo, a criança estará emitindo sílabas e, logo,
essas sílabas duplicar-se-ão também. Ouvimos o bebê brincar
com os sons, /ba/, /taa/, /dada/, /bruuu/. Por vezes, o bebê emite
sons que nós mesmos somos incapazes de reproduzir. Nesta fase, o
bebê está mesmo praticando os sons, experimentando os sons.
Nosso aparelho fonador é apto a produzir todos os sons de
todas as línguas humanas, por isso, nesta fase, quer um bebê tenha
nascido no Japão, no Brasil, ou em uma tribo primitiva da África,
fonemas, daquela língua, daquela
estará apto a adquirir os sons, os fonemas
sociedade. É através do meio lingüístico que o bebê vai codificar e
discriminar as características importantes para a sua língua. Vimos,
no início deste capítulo, na seção 1, que a condição fundamental
para o desenvolvimento da linguagem infantil é a exposição ao meio
lingüístico, lembra? Mais adiante, no capítulo 8, seção 1, vamos
rever, sob outro ponto de vista, essa mesma especificidade do aparelho
auditivo humano para a detecção e discriminação dos sons da fala.
Na fase do balbucio, enquanto o bebê experimenta e pratica
os sons da fala, é a mãe, novamente, que interpreta e dá significado
a esse balbucio e o transforma em signo. A mãe brinca com o bebê,
repete seu balbucio, sorri, fala, mostra objetos, conversa. O bebê
também corresponde a todo esse chamego: sorri, grita, faz graça,
vocaliza, procurando chamar a atenção da mãe. É por isso que
Vygotsky considera que as primeiras vocalizações do bebê já são
sociais.
A fase do balbucio é uma fase pela qual todo bebê passa. Esta
fase se prolonga até cerca de um ano, quando surgem as primeiras
palavras. Vale lembrar que as crianças portadoras de deficiências
visuais ou auditivas, já durante esta fase, apresentarão dificuldades.
No caso das crianças com deficiência auditiva, a falta de informação
e de retroalimentação auditiva acarretará um árduo percurso no
desenvolvimento da linguagem oral e nas habilidades articulatórias.
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As crianças deficientes visuais, por estarem privadas da
informação visual, vão precisar desenvolver caminhos alternativos
para relacionar a informação sonora aos objetos e situações, ou seja,
a toda informação visual que acompanha a linguagem.
As primeiras palavras surgem por volta de um ano, entre dez
e treze meses de idade. Algumas crianças apresentam mais cedo este
estágio; outras o fazem mais tarde, mas, comumente, em torno de
um ano, aparecem as primeiras palavras. Normalmente, as primeiras
palavras são tão parecidas com os sons do balbucio que há certa
dificuldade em diferenciá-los. As primeiras palavras surgem como
os referenciais mais significativos para o bebê: /mãmã/, /papá/, /áua/.
As palavras aparecem reduzidas, “apelidadas”, não havendo a
emissão ainda de todos os fonemas; no nosso exemplo anterior:
mamãe, papai, água. É possível perceber as primeiras palavras quando
a criança utiliza uma mesma forma fonética
fonética, consistentemente, para
um mesmo objeto ou pessoa. Nesta fase, também a criança mistura
pequenas palavras com o balbucio e, combinando-as num padrão
de entonação, gestos e mímica, tais palavras parecerão verdadeiras
frases ou enunciados completos. Dessa forma, a interpretação do
enunciado fica a cargo do interlocutor que tenta desvendar o “nãodito”.
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Entendemos,
aqui, “forma
fonética” como
uma seqüência
de fonemas, a
exemplo daquelas que já
mencionamos:
/mãmã/, /papá/.

Fato curioso, nesta fase, é que muitas crianças substituem as
palavras por gestos, apontam, resmungam, fazem careta, tentando
expressar seus “quereres”, mas não usam um som verbal sequer. A
menos que tenha alguma dificuldade, o que se observa na criança é
a ausência da necessidade de falar. Se o outro, a mãe ou a família,
desdobra-se para atender ao menor gesto infantil, a criança não terá
necessidade de emitir qualquer som ou esforçar-se em expressar seus
desejos e sentimentos através da fala. Os gestos devem ser sempre
substituídos por palavras, ou pelo menos por algum som verbal
significativo.
Alguns estudiosos da aquisição da língua materna têm
demonstrado que os fonemas que os bebês utilizam na fase de
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balbucio e também na fase das primeiras palavras são comuns a
todas as línguas. “Parece haver evidências de que determinados sons
e sílabas do balbucio são comuns em todas as línguas” (LOWE,
1996, p. 36). Essa posição não é amplamente aceita; muitas pesquisas
ainda são desenvolvidas nesse sentido procurando investigar o caráter
de universalidade na aquisição da linguagem.
Pesquisas sobr
dem de aquisição dos fonemas
ordem
sobree a or
As pesquisas de Jakobson e de Jakobson e Halle (apud
LOWE,1996) focalizaram as emissões de fala de diversas
crianças e concluíram que as primeiras consoantes utilizadas
são as labiais (articuladas pela união dos lábios), sendo mais
freqüentes o /p/ e o /m/, os mesmos fonemas de “papá” e
“mãmã”. Seguem-se a essas consoantes, o /t/ e depois o /k/.
Aparecem, posteriormente, os pares sonoros /b/, /d/, /g/ e ainda
o /n/. Só depois aparecem os fonemas fricativos, aqueles que
são produzidos por uma fricção, como o /f/ e o /s/ de f ada e
s apo.
É importante salientar que, embora haja uma tendência
ao aparecimento dessa seqüência de fonemas, isso não se
constitui uma regra. Cada criança tem um processo individual
de aquisição de linguagem e muitas variáveis, como, por
exemplo, o ambiente lingüístico, o desenvolvimento perceptivo,
o desenvolvimento psicológico e o desenvolvimento cognitivo,
podem interferir nesse processo.
o ano de vida, a criança apresentará os fonemas
No primeir
primeiro
mais “visíveis”, aqueles mais perceptíveis em nível articulatório, que
são mais facilmente articulados utilizando as estruturas aparentes
dos órgãos articulatórios (os lábios e a ponta da língua): /p/, /m/, /t/,
p o, m ã, ttátt a, b ô, n en
n ê, d á.
/b/, /n/, /d/, como, por exemplo, em p ip
Observe a tabela a seguir que resume as aquisições dos fonemas
por faixa etária.
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Idade
18 meses
2 anos
2 anos e meio
3 anos
4 anos
5 anos

Fonemas
/p/, /m/, /t/, /b/, /n/, /d/
/k/, /g/, /nh/
/f/, /v/, /s/, /z/
/l/, /lh/, /x/, /j/, /R/(rr)
/r/ e grupos consonantais com /r/ e /l/
aquisição completa

Há símbolos
específicos
para representar os fonemas, mas,
aqui, não obser varemos
esse grau de
detalhamento.

o ano de vida, o número de palavras que uma
No primeir
primeiro
criança adquire é surpreendente! É constatável que, ao apresentar a
emissão de cinqüenta palavras, por exemplo, a criança já é capaz de
compreender cerca de duzentas palavras (LOWE, 1996). A
compreensão, a fase receptiva, sempre precede a emissão, daí a
importância de estimular a criança quanto aos nomes das “coisas”,
dos objetos, das partes do corpo, dos animais etc. Ao final do
primeiro ano, a criança utilizará alguns verbos de ação e de estado:
cair
er
cair,, quer
querer
er,, gostar
gostar,, ser
ser,, estar
estar,, os quais, combinados a outros nomes,
farão surgir as primeiras frases.
As primeiras frases poderão ser observadas por volta dos dois
anos
anos; serão frases pequenas, de duas ou três palavras, e a criança
etamente todas as palavras, isso do ponto de
corretamente
ainda não falará corr
vista da articulação dos sons e da estruturação sintática da frase: /cai
nenê/, ou seja, “o nenê caiu”, sendo que “nenê” refere-se a si mesmo,
pois a criança ainda não utiliza o “eu”. As frases, assim compostas,
são preferencialmente formadas por um verbo de ação e um nome;
é a chamada “fala telegráfica”, pois nela quase não há a presença de
artigos e preposições.
As frases utilizadas pela criança de dois anos não são iguais às
do adulto; elas possuem os elementos principais dentro de uma
estrutura gramatical, e o interlocutor tem, ainda, um grande papel
na interpretação desses enunciados. A criança está se habilitando a
ser um falante nativo da língua e, por isso, vamos observar alguns
fenômenos interessantes. Ela usa os verbos “comi”, “bebi”, ‘saí”,
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O uso do
termo “corretamente”,
nesta seção,
não se refere a
falar certinho, como
recomenda a
gramática
normativa do
p o r tuguês.
Significa articular as palavras de modo certo,
construindo
as frases de
acordo com a
sintaxe da
língua.
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“fazi”, “gosti”, em uma generalização, pois ainda está aprendendo
as nuances das flexões gramaticais. Durante o segundo e o terceiro
ano, vamos rir muito dos arranjos de frases e de palavras que as
crianças farão. Essas formas “engraçadas” de falar, aos poucos, vão
sendo reguladas pela própria criança que, em contato com o meio
lingüístico, corrige-as espontaneamente. A posição do educador é
de apenas fornecer as flexões corretas sem, no entanto, atribuir à
fala da criança a característica de erro. Apenas repetindo a mesma
frase ou palavra corretamente, dentro da conversa que está tendo
com a criança, o educador já estará ajudando essa mesma criança a
dominar sua língua materna.
Esta será uma fase muito produtiva, na qual aparece a pergunta
insistente: “o que é isso?” As respostas a essa pergunta nem sempre
satisfazem a criança, até porque, não raro, a criança pergunta sobre
questões que já domina. Aquela estrutura frasal primitiva crescerá,
tanto quanto ao vocabulário como quanto à complexidade. Quanto
aos fonemas, a criança de dois anos ampliará seu domínio para os
fonemas de articulação mais posterior da boca, que se utilizam do
nh
cabo
nho”,
cabo”, “gg ato” e “ninh
dorso da língua, /k/ e /g/ e o /nh/ como em “cabo
e os fonemas fricativos, aqueles produzidos por fricção entre os órgãos
articulatórios, devem surgir: /f/, /v/, /s/ e /z/: f ita, v aca, s apo, cass a.
ês anos, a criança usa frases mais elaboradas e já se
três
Aos tr
comunica com facilidade, entendendo praticamente todas as falas
do adulto. Gosta muito de historinhas e fala muito. Nesta fase, a
criança aumenta ainda mais seu vocabulário e a complexidade de
suas frases, estende o domínio dos fonemas para o /l/, /lh/, /x/ , /j/
lh
ch
como nas palavras “ll ado”, “milh
lho”, “ch
chapéu”, “gg igante” e o fonema
rr
/R/ de “rr ato” e “carr
rro” aparece.
o anos, a crianças fala praticamente tudo
Aos quatr
quatro
corretamente, ou seja, utiliza quase todos os fonemas da língua.
Pode ser ainda que não consiga dizer palavras como “carr ne”, barr ata”,
“prr ato” dizendo: “cáne”,”baata” ou “balata” e “pato” ou “plato”, em
função de não ter adquirido esse fonema, que é mesmo bem difícil
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na nossa língua. Também os grupos consonantais com /l/ podem
ainda não ser pronunciados, como falar “busa” para “blusa” e cube
para “clube”. Mas, até o final dos quatro anos, a criança deve estar
falando todos esses fonemas corretamente.
A criança de quatro e cinco anos adora brincar com as
palavras, é muito falante, quer sempre saber o porquê das coisas, é
investigativa, criativa, adora cantar, brincar de rimas: “Gabriel cara
de pastel”, “Bia cara de pia”. A linguagem tornou-se para ela um
modo especial de comunicação social e afetiva e também um
instrumento para suas atividades intelectuais. Suas frases denotam
isso:
Você me mordeu...
não gosto.

Não combinamos isso..

Onde mora
o urso?

Por que o céu
tem estrelas?

Educação a Distância
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Para alguns estudiosos, como Vygotsky, a linguagem tornase também um instrumento para organizar o pensamento e toda a
atividade consciente humana. É através da linguagem que a criança
poderá adquirir mais conhecimento ainda sobre o mundo que a
cerca e descobrir coisas que ela não imaginava existir.
Será também através da linguagem oral que a criança vai
conhecer e experimentar outros gêneros lingüísticos, além da
conversação, como a narração,
a poesia, a linguagem
humorística, e outras possibilidades. Essas capacidades
lingüísticas, assim experimentadas e desenvolvidas,
serão, no futuro, a base para que
a criança construa a linguagem
escrita. Na seção a seguir, vamos
explorar algumas sugestões de
atividades de linguagem que
poderão ser utilizadas no seu
dia-a-dia.

*//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\\*
ATIVIDADES
Observe a “régua” que apresenta sinteticamente as fases de
desenvolvimento da linguagem e descreva que orientações você
daria à mãe de uma criança de três anos que fala pouquíssimas
palavras, ainda não usa frases nos seus enunciados e utiliza-se de
muitos gestos para falar (como apontar o objeto ao invés de dizerlhe o nome) de modo que essa mãe pudesse contribuir para o
desenvolvimento da linguagem dessa mesma criança.
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4 ANOS
ANOS- FALA PRATICAMENTE TUDO DE
FORMA CORRETA.
3 A N O SS-REVELA
AUMENTO
DE
VOCABULÁRIO E COMPLEXIDADE DAS
FRASES.
2 ANOS
ANOS- FASE DAS PRIMEIRAS FRASES
(duas ou três palavras).
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1 ANO
ANO- FASE DAS PRIMEIRAS PALAVRAS.
FASE DO BALBUCIO
NASCIMENTO
O
NASCIMENT
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
Comentário
A questão traz um problema do seu dia-a-dia. A mãe, às vezes, não percebe que, para que
uma criança desenvolva a linguagem, é preciso estimulá-la, ou seja, é preciso conversar com
ela, brincar, mostrar e falar o nome das coisas com as quais a criança brinca e pelas quais se
interessa, contar historinhas; é preciso estimular a criança a se expressar por palavras e não
por gestos, afinal ela já está “crescidinha”, já sabe falar e não precisa que a mamãe diga o que
ela quer! Enfim, é preciso criar um ambiente lingüístico estimulante. Nessa orientação, você
também pode pesquisar se essa criança ouve bem ou se tem algum problema físico ou
psíquico que a está impedindo de desenvolver a linguagem de forma adequada e, se for o
caso, orientar a mãe a procurar um especialista.
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PARA SABER MAIS...
Assista ao filme “Nell”, que mostra a trajetória de
uma moça que desenvolveu a linguagem de forma
especial. Assista, também, ao filme “O enigma de Kasper
Hauser”, que mostra um rapaz que cresceu à parte da
convivência social e lingüística. Nesses filmes, você
poderá compreender melhor o desenvolvimento da
linguagem oral.
Observe, ainda, o fragmento a seguir de uma música de
Chico Buarque...
PALAVRA MINHA
MATÉRIA, MINHA CRIATURA, PALAVRA
QUE ME CONDUZ
MUDO
E QUE ME ESCREVE DESATENTO, PALAVRA.
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O PR
OFESSOR E O DESENV
OL
VIMENT
O
PROFESSOR
DESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO
LINGÜÍSTICO DE SEUS AL
UNOS
ALUNOS
Seção 3
Objetivo específico:
- descrever estratégias com vistas a potencializar
o desenvolvimento lingüístico da criança.
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As cenas da cidade, a sala de aula, o texto literário,
são espaços sugeridos, olhados e escritos [...]
como espaços inventados pela e para as lingüagens (DIETZSCH,1999, p.8)

Vimos, nas seções anteriores, que, para que uma criança possa
desenvolver linguagem, é essencial que ela esteja inserida em um
ambiente lingüístico, ou seja, é necessário que haja situações propícias
de aprendizado para o desenvolvimento da linguagem. Nesse sentido,
podemos parar um pouco e refletir sobre o papel fundamental que
tem o professor, aqui, como mediador dessas “situações propícias”
de linguagem dentro do contexto escolar.
No contato diário do professor com a criança, é o professor
que estará fomentando situações de comunicação, de interação, que
estimularão o desenvolvimento de linguagem dessa criança. Será
nas conversas, na troca de experiências, nas narrativas
compartilhadas, nas brincadeiras, no contar e recontar histórias, no
cantar, no recitar, no explorar o mundo e seus significados, no ensino
da Ciência, da Geografia, da História ou da Matemática, que o
professor fornecerá a matéria-prima para esse desenvolvimento: a
linguagem viv
vivaa e pulsante
pulsante, da qual a criança se apropriará passo a
passo.
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Pense no dia-a-dia da escola e observe quantas atividades você,
como professor, pode desenvolver a fim de estimular a linguagem
oral de seus alunos... Vamos, nesta seção, lembrar a você algumas
dessas atividades...

Algumas idéias...
Numa roda de crianças, por exemplo, ao incitar a
narrativa dos episódios da vida diária infantil ou conversar
sobre como transcorreu o final de semana (há sempre tantas
novidades a contar na segunda-feira, não é verdade?), podemos
falar sobre as brincadeiras preferidas pelas crianças, os
programas de televisão a que assistem e que julgam
interessantes; podemos discutir a organização de um jogo de
regras (por exemplo, o jogo de esconde-esconde), enfim, são
muitas as atividades de linguagem que favorecem o exercício
da expressão lógica do pensamento por meio de uma fala
encadeada. São atividades que solicitam a participação de todo
o grupo e, ao mesmo tempo, possibilitam a expressão verbal
de cada criança de forma espontânea e lúdica.
Podemos pensar em uma atividade como ler uma história,
um clássico infantil. Podemos ler, e as crianças podem recontar
oralmente sob outra perspectiva. Por exemplo, podemos
recontar um clássico como João e o pé de feijão a partir de
uma encenação teatral ou, fazendo uma história em
quadrinhos com versão moderna (que tal o feijão subir por
um arranha-céu na Avenida São Paulo?). Quem sabe
pudéssemos inventar um final diferente ou um título diferente,
ev
com um novo conteúdo, para o clássico da Branca de N
Nev
evee e
os sete anões
anões, (que tal “Branca de Neve e os trinta anões” aqui, cada anãozinho poderia ser uma criança...). Arrisque,
as crianças são surpreendentemente criativas nessas atividades,
e você também!
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Perceba que, diante dessas atividades, você, além de provocar
o raciocínio, a elaboração, a criatividade, a fantasia, a emoção, a
linguagem das crianças, estará também fazendo os registros das
discussões do grupo (você será o secretário!), ou seja, você escreverá
as discussões, as “falas”, a produção da historinha das crianças,
organizando suas idéias e o texto, para que, mais tarde, elas possam
recuperar o trabalho já feito e dar continuidade à atividade. Todo
esse trabalho desenvolvido com a linguagem oral pode ser também
registrado na linguagem escrita e ser um estímulo ao interesse dos
alunos por esse objeto. Você estará mostrando a função da escrita
para as crianças, ou seja, tornando significativo o ato de escrever e,
assim, criando interesse das crianças por essa linguagem.
Algumas atividades, ainda, favorecem especialmente a
habilidade articulatória das crianças. Sabe o que é isso? São aquelas
atividades como os trava-línguas que requisitam uma destreza ao
articular os sons das palavras ou o ritmo. Vamos lá?
Repita bem depressa os trava-línguas a seguir...
TRA
VA-LÍNGU
AS
TRAV
A-LÍNGUAS
Um prato de trigo para tr
ês tigr
es tristes.
três
tigres
.-.-.-.-.-.-.-.-.

Pedr
o é pr
eto
edro
preto
eto..
O peito de P
edr
o é pr
eto
Pedr
edro
preto
eto..
Se o peito de P
edr
o é pr
eto, o peito do pé do P
edr
o é pr
eto
Pedr
edro
preto,
Pedr
edro
preto
eto..
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Disseram que, na minha rrua,
ua, tem paralelepípedo feito de
paralelogramos.
Seis paralelogramos têm um paralelepípedo
paralelepípedo..
Mil paralelepípedos têm uma paralelepipedo
via.
paralelepipedovia.
Uma paralelepipedo
via tem cem paralelogramos.
paralelepipedovia
Então, uma paralelepipedo
via é uma paralelogramolândia!
paralelepipedovia
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Tais atividades divertem muito as crianças pequenas e
também os adultos, porque se tornam desafios, obstáculos a serem
superados através da prática e de incansáveis treinos.
E que “falaremos” das parlendas
parlendas? Fazem parte das brincadeiras
infantis e servem muitas vezes para escolher quem vai fazer tal “coisa”
ou brincadeira, ou, simplesmente, as crianças recitam-nas como
forma de entretenimento.
PARLENDAS
Um dois, feijão com arr
oz!
arroz!
Três, quatr
o, feijão no prato!
quatro,
Cinco seis ...
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Hoje é domingo, pé de cachimbo,
cachimbo é vvalente,
alente, bate na gente,
a gente é fraco, cai no buraco,
buraco é fundo ,
acabou-se o mundo.....
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Uni, duni, te,
salamê mingûe,
o sor
sorvvete color
colorêê ...
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Ter
esus,
ereezinha de JJesus,
de uma queda foi ao chão,
acudiu tr
ês cav
alheir
os,
três
cavalheir
alheiros,
todos três chapéu na mão.
o foi seu pai,
O primeir
primeiro
o segundo, seu irmão,
o ter
ceir
o foi aquele a que Ter
ceiro
eree za deu a mão
mão..
terceir
Da laranja, quer
o um gomo,
quero
do limão, quer
o um pedaço,
quero
da menina mais bonita
quer
o um beijo e um abraço
quero
abraço..
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As parlendas recrutam habilidades de memorização e
desenvolvem a percepção de rimas, habilidades muito importantes
para o desenvolvimento integral da criança. Lembra-se da brincadeira
do telefone sem fio? E da brincadeira da “língua do P”? E a produção
de rimas
rimas? As crianças adoram brincar com seus próprios nomes:
“Carolina cara de creolina!”, “Ariel cara de pastel”.
E falar ao contrário
contrário? É um exercício que as crianças também
adoram e que desenvolve uma habilidade fundamental para a
aquisição da leitura e da escrita. Algumas palavras, ou frases, ditas
ao contrário, podem resultar na mesma palavra e exigem da criança
um bom conhecimento das correspondências fonema-grafema
fonema-grafema.
Quer ver? Como falamos ao contrário as palavras: “arara”, “radar”,
“urubu”? E as frases: “o bolo e o lobo”, “missa é assim” ? Note que,
muitas vezes, ao falarmos ao contrário, as “letras” assumem outros
“sons”, dependendo do contexto, exigindo um bom conhecimento
ortográfico. É o caso, por exemplo, do “r” ao final da palavra “radar”,
que ao revertermos a palavra, configura-se no “r” inicial que
representa um outro fonema (de /R/ “forte” fica /r/ “fraco” e viveversa). Vale lembrar que tais atividades só serão possíveis com crianças
maiores, já alfabetizadas.

Correspondência
fonema-grafema
é correspondência entre
sons e letras.
Você entenderá
isso melhor no
capítulo 8 deste
caderno.
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E brincar de recitar poemas engraçados
engraçados? Você deve conhecer
alguns deles...
POEMAS ENGRAÇADOS
Vaca amar
ela...
amarela...
ela...(O resto você sabe!)
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Veja este poema de José Paulo Paes:
Era uma vez
um gato chinês,
que morava em Xangai,
sem mãe e sem pai,
que sorria amarelo
para o Rio Amarelo,
com seus olhos puxados,
um para cada lado.
Era um gato mais preto
que tinta nanquim,
de bigodes compridos,
feito mandarim,
que quando espirrava
só fazia ““chin
chin
chin”” !
Era um gato esquisito:
comia com palitos
e, quando tinha fome,
ming-au
miav
ming-au”” !
miavaa ““ming-au
Mas lambia o mingau com a sua língua de pau.
Não era um bicho mau,
esse gato chinês,
era até legal.
Quer que eu conte outra vez? “
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oda
E as cantigas de rroda
oda?
CANTIGAS DE R
ODA
RODA
Se esta rrua,
ua, se esta rrua
ua fosse minha,
eu mandav
a, eu mandav
mandava,
mandavaa ladrilhar
com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes,
para o meu, para o meu amor passar
passar..
Nesta rrua,
ua, nesta rrua
ua tem um bosque
que se chama, que se chama solidão,
o dele, dentr
o dele mora um anjo,
dentr
dentro
dentro
que rroubou,
oubou, que rroubou
oubou meu coração!
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E os jogos de advinhas ? Veja um deles!
O que é o que é, cai em pé e corr
corree deitado?
Além dessas atividades, há, ainda, o teatr
teatro
fantoches; o
o de fantoches
quem conta um conto, aumenta um ponto
brinquedo de “quem
ponto”, entre
outras propostas. É importante, também, dar espaço para as crianças
contarem histórias fantásticas da tradição lingüística de sua família,
de sua comunidade, histórias do folclore local, lendas etc etc.
Ufa! Quanta coisa! Quanta linguagem! Que tesouro! Lembramos
a você que todas essas atividades brincam muito com a linguagem
oral e, nessa brincadeira, favorecem o domínio de estruturas típicas
da oralidade, potencializando o desenvolvimento lingüístico das
crianças.
Por outro lado, podemos nos deparar com uma criança no
grupo que, por exemplo, mostra-se tímida, usando poucas palavras,
quase não contribuindo com as dinâmicas da classe e, às vezes,
quando o faz, pode revelar comportamento inadequado (a exemplo
de risadinhas e chacotas ou desvio do assunto). Podemos observar
(tentar “diagnosticar”) por que essa criança não participa. Será que
ela não tem nada a dizer? Será que não está prestando atenção? Por
que ela não presta atenção? O que será que ela pode dizer, que
contribuições ela pode dar ao grupo? Será que sua fala não interessa
ao grupo?
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Talvez sua fala seja diferente daquela que estamos propondo
no momento. E será que por isso o professor pode desconsiderá-la?
Não seria essa a oportunidade de recuperar a fala dessa criança,
inseri-la no grupo, conferir sentido a essa fala, ou seja, ressignificála para o grupo? Pois bem, é papel do professor intermediar os vários
universos de significação que cada criança traz dentro de si,
objetivando a comunicação e o diálogo.
Pense um pouco, tudo o que é dito, falado, tem um
significado, é uma expressão simbólica, traz consigo uma
representação da percepção individual do mundo, ou seja, é um
discurso singular que conta um pouco sobre como aquele indivíduo
percebe e representa o mundo, portanto, se desprezamos o enunciado
de um aluno, colocamos esse aluno à margem do grupo, fora do
processo, desprezamos sua experiência de mundo, que é única. O
aluno está “dizendo” algo, talvez sejamos nós que não estejamos
“dando lugar” ao que ele diz, portanto, se abortamos suas falas,
cada vez mais, “atiramos para longe” a possibilidade de essa criança
desenvolver suas habilidades lingüísticas e suas possibilidades de
diálogo. Percebeu seu papel aqui no desenvolvimento da linguagem
dessa criança?
Quando necessário, podemos intervir, reinterpretando e
ressignificando a fala de uma criança a fim de construir um universo
de conhecimento e interesse a partir do qual novos conceitos possam
ser acrescentados ou aperfeiçoados.
Ao buscar atividades diversificadas, poderemos contemplar a
preferência de uma ou outra criança e favorecer a participação de
todas elas indistintamente. Ao realizar as atividades, devemos ficar
atentas às eventuais dificuldades de expressão oral que alguma criança
possa apresentar e procurar promover sempre sua participação,
contudo não podemos coagi-la a participar.
Como professores, devemos ter sensibilidade para detectar se
uma criança escuta ou enxerga bem, se suas atitudes denotam algum
problema emocional, se sua fala sinaliza algum tipo de distúrbio
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(que tal dar uma “olhadinha” na seção anterior?) e, dependendo do
resultado dessa observação, poderemos sentir a necessidade de
encaminhar essa criança a um profissional especializado para um
estudo mais cuidadoso de tais dificuldades.
Com esta seção, quisemos refletir com você a relevância e a
extensão das atividades de linguagem que “brotam” no dia-a-dia da
escola e que fazem parte do universo de brincadeiras infantis.
Desejamos que você implemente, através dessa reflexão, seu fazer
pedagógico de forma criativa, interessante e prazerosa. Bom trabalho!
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*//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\\*
ATIVIDADE
Visite, com seu tutor e seus colegas, um dos sites a seguir listados,
ou procure outros sites (basta “clicar” em “pesquisa” e fazer a busca
usando palavras como parlenda ou trava-línguas). Relacione outras
parlendas, trava-línguas, rimas etc. que poderão ser usados com
seus alunos (hoje ou em um futuro próximo).

Comentário
Certamente vocês encontraram outras excelentes opções, novas idéias e uma fonte
interessante de pesquisa para descobrir outras parlendas e outros trava-línguas que poderão ser
usados com seus alunos. Esperamos que você tenha também se divertido!

PARA SABER MAIS...
Visite os sites a seguir listados. Neles, você encontrará
parlendas, trava-línguas, poesias populares, ditos populares,
adivinhações, que poderão ser usados por você para desenvolver
a linguagem oral de seus alunos!
www.assimmecontaramassimeucontei.hpg.ig.br
www.jangadabrasil.com.br
www.folclorebrasileiro.com.br
www.geocities.com
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RESUMO
Neste capítulo, dividido em três seções distintas, você pôde
descrever como a criança adquire linguagem oral, identificar as
diferentes etapas do desenvolvimento da linguagem oral infantil e
descrever estratégias para potencializar esse mesmo desenvolvimento.
Na primeira seção, pontuamos a necessidade de a criança
estar exposta à linguagem oral para aprender a falar e registramos a
complexidade do processo de aquisição da linguagem oral, processo
em que a criança se revela, naturalmente, um grande gênio. Ainda
nesta seção, apresentamos as quatro principais concepções acerca
tamentalista
da aquisição da linguagem: a concepção compor
comportamentalista
tamentalista,
segundo a qual a criança aprende a falar imitando os adultos ou
modificando seu comportamento lingüístico a partir do reforço
positivo ou negativo desses mesmos adultos; a concepção inatista
inatista,
segundo a qual a criança já nasce com um aparato biológico que lhe
permite adquirir linguagem, aprimorando sua gramática inicial até
chegar à gramática do adulto; a concepção cognitivista, segundo a
qual a construção da linguagem oral se dá por estágios implicacionais
de desenvolvimento cognitivo através da interação com a linguagem
e, finalmente a concepção sociointeracionista segundo a qual o
desenvolvimento da linguagem decorre da interação social e da
compreensão da linguagem como instrumento de mediação
simbólica.
Na segunda seção, pontuamos as diferentes fases de
desenvolvimento da linguagem oral, desde o balbucio até o domínio
da fala articulada e sintaticamente gramatical, registrando como a
criança se comporta nesse processo e, na última seção, apresentamos
algumas atividades que poderão ser trabalhadas com as crianças,
objetivando potencializar o desenvolvimento da linguagem oral.
Esperamos que você tenha gostado de fazer este estudo
conosco, afinal você está se preparando (se já não o faz) para trabalhar
com crianças de Séries Iniciais e de Educação Infantil. Assim, é
fundamental que você domine os pressupostos básicos da aquisição
e do desenvolvimento da linguagem oral da criança.

CAPÍTULO VI

VARIA
ÇÃ
O E PRECONCEIT
O
ARIAÇÃ
ÇÃO
PRECONCEITO
LINGÜÍSTICO:
UM DESAFIO PARA A ESCOLA.

A Antropologia já demonstrou que não se pode considerar
uma cultura superior ou inferior a outra: cada uma tem sua
integridade própria, seu sistema de valores e de costumes. [...]
O estudo das línguas de diferentes culturas deixa claro, da
mesma forma, que não há línguas mais complexas ou mais
simples [...] todas elas são adequadas às necessidades e
característicasda cultura a que servem, e igualmente válidas
como instrumento de comunicação social
(SOARES, 1986, p.39).

Objetivo Geral
Ao final do estudo deste capítulo,
você deverá definir variação lingüística
e identificar o que é preconceito lingüístico,
a fim de redefinir atitudes com relação à linguagem
na ação escolar.
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VARIA
ÇÃ
O LINGÜÍSTICA: DIFERENTES FORMAS DE
ARIAÇÃ
ÇÃO
FAL
AR UMA MESMA LÍNGU
A
ALAR
LÍNGUA
Seção 1
Objetivo específico:
- descrever variação lingüística e os tipos mais
comuns de variação, a fim de desmistificar o
conceito de “erros” na fala.
A variação é uma característica essencial
da língua [...]heterogeneidade e variação
não são anormalidades, mas parte da
condição normal da língua
(HINSKENS et al., 2000, p.8).

No capítulo anterior, discutimos a aquisição e o
desenvolvimento da linguagem oral e você, no seu dia-a-dia, já deve
ter observado como a fala varia de uma pessoa para outra, não é
mesmo? Sobre isso vamos tratar neste capítulo. Muitos falantes do
português dizem, por exemplo “córação” enquanto outros dizem
“coração”; há falantes que dizem “nós vai” enquanto outros dizem
“nós vamos”, assim como há pessoas que dizem “lambreta” quando
outros dizem “moto”. Diante dessas diferenças, a maioria das pessoas,
normalmente, tende a corrigir de imediato a construção “nós vai”,
mostrando-se mais tolerante com pronúncias como “córação” e rindo
muito do uso de palavras como “lambreta”, não é verdade?
O que essas construções têm de semelhante entre si é que
todas elas revelam modos diferentes de falar a língua portuguesa. E
isso constitui “erro”? A maioria dos usuários do português,
principalmente aqueles cidadãos com maior grau de escolarização,
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tendem a classificar essas formas diferentes, sobretudo a primeira
delas, como inadequação ou erro no uso da língua.
Na verdade, no entanto, nenhuma dessas realizações de fala
enças que revelam traços
constitui erro; trata-se tão-somente de difer
diferenças
culturais próprios de um determinado grupo social. A expressão
“nós vai” é característica de grupos sociais com menor grau de
escolarização, o que, em geral, decorre de condições socioeconômicas
menos favoráveis. Dificilmente ouviremos um executivo ou um
professor universitário dizendo “nós vai”, mas essa construção não é
incomum na fala, por exemplo, de trabalhadores braçais do campo
ou da cidade.

Segregação
social significa
distinção social, ou seja,
menosprezar,
alguém socialmente. A segregação social
envolve separação entre
cidadãos, quer
por razões
geográficas,
sociais, culturais, religiosas
ou
outras. Essa
separação se dá
com base em
conceitos de
valor e em
hierarquizações
previamente
estabelecidas.

Com relação ao “o” aberto da palavra “córação”, podemos
observar que esse tipo de pronúncia caracteriza muitos dos grupos
sociais nordestinos, cuja fala é marcada por diferenças de articulação
e de vocabulário em relação à fala do Sul, por exemplo. “Macaxeira”
é uma boa evidência dessas diferenças, afinal, esse é o termo que os
nordestinos usam para designar o que os moradores do Sul e Sudeste
chamam de “mandioca” ou “aipim”. Esse tipo de variação, no
entanto, em geral, não sofre o preconceito que a construção “nós
vai” sofre, ou seja, ouvir Elba Ramalho cantando “córação” não é
egação social
social, mas ouvir um operário dizendo “nós
segregação
motivo de segr
vai” na maioria das vezes o é. Por que isso acontece? Na verdade o
que está em jogo não é uma ou outra pronúncia, mas o status social
de quem diz “nós vai” e de quem diz “córação”.
Na última seção deste capítulo, vamos refletir sobre como a
escola lida com a variação na fala. Imagine um aluno paulista
chegando em uma escola catarinense e ouvindo o professor
dizer uma frase como: “Peguem o seu penal e venham até a
sala de vídeo. “O que, porém, é penal
penal”? É “estojo”, lugar de
colocar as “penas”, ou seja, as canetas. Esse é apenas um exemplo
das inúmeras confusões que podem se originar graças à variação
lingüística, caso a escola não tenha plena consciência dessa
característica tão interessante das línguas humanas.
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E quanto à “lambreta”, por que a nossa reação, em geral, é o
riso? Possivelmente porque se trata de uma palavra antiga, cujo uso
é estranho para as novas gerações, afinal, poucas pessoas dizem
“lambreta”; hoje, os falantes do português referem-se a esse meio de
transporte usando a palavra “moto”. Você, porém, pode observar,
que tanto “córação” quanto “lambreta” não sofrem o preconceito
lingüístico que sofre a construção “nós vai” ou que sofreria a
construção “açucre” (por “açúcar”) ou mesmo “pobrema” (por
“problema”). Isso acontece porque essas últimas formas de pronúncia
traduzem a cultura das classes sociais que não têm acesso ao pleno
letramento, o que está profundamente relacionado com sua condição
econômica de privação.
As populações rurais também sofrem com o preconceito
lingüístico, principalmente os descendentes de colonizadores
europeus, que apresentam sobretudo dificuldades em articular
palavras com “r”. Descendentes de alemães, em geral, usam um “r”
mais carregado (“prato”, por exemplo, muitas vezes, sai “prrato”),
enquanto descendentes de italianos usam um “r” mais fraco (“burro”,
enças
diferenças
muitas vezes, sai “buro”). E isso é erro? Não, isso são difer
reveladoras de traços culturais desses grupos. E nós sabemos que
nenhuma cultura é melhor ou pior do que outra. As culturas são
entes entr
entree si, como vimos na citação inicial deste
diferentes
simplesmente difer
capítulo.
O preconceito em relação ao falar de muitas populações rurais
possivelmente se explique porque a zona rural, geralmente, não tem
o prestígio que tem a zona urbana, assim como os municípios do
interior não têm o prestígio de que gozam as regiões metropolitanas.
Como você pode ver, tanto as classes sociais mais pobres como as
populações rurais ou interioranas sofrem com o preconceito
lingüístico não propriamente em razão de sua pronúncia, mas em
decorrência do status sociocultural que lhes é atribuído.
Soares (1986, p. 41), em relação a juízos de valor sobre a
linguagem oral, argumenta que “são julgamentos sobre os falantes
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não sobre sua fala”. E, com relação a expressões como “nós vai” (em
que o verbo não concorda com o pronome), a autora registra que o
fato de as classes populares não flexionarem o verbo em todos as
pessoas do singular e do plural é uma medida de economia tão
lógica quanto o inglês, língua na qual essa flexão não existe.
Assim, podemos concluir que a forma como as pessoas
encaram as diferenças de fala depende em grande parte do status
sociocultural dos grupos em que essas falas se revelam. Discutiremos
isso melhor na segunda seção deste capítulo, que tratará do
“preconceito lingüístico”. Vamos, agora, observar, no quadro abaixo,
alguns tipos de diferenças de fala e em que grupos sociais elas se
revelam.

Encontro
consonantal
significa
encontro de
duas consoantes, neste
caso, “pr” e
“bl”.

E
Exxemplos

Tipos de difer
enças
diferenças

Grupo social em que se
rev
elam
evelam

Diferenças regionais
ou geográficas.

Habitantes de diferentes
regiões de um mesmo país,
Estado ou cidade.

Veja a Palavra “leite” –enquanto os portoalegrenses dizem algo como “leitxi” (com
um “t” chiado), os paranaenses do interior
do Estado dizem “leite” (com o “e” bem
marcado), e alguns grupos de falantes de
Florianópolis dizem “leiti” (sem o chiado
no “t”).

Diferenças de classe social.

Habitantes de um mesmo
lugar, mas de classe social
diferente.

Veja, por exemplo, a palavra “pobrema”,
que citamos anteriormente. É difícil ouvir
esse tipo de pronúncia em meio à classe
média ou às elites, mas essa dificuldade
de articular palavras que têm duplo
encontr
o consonantal é muito comum
encontro
nas classes populares com menor grau de
escolaridade. Estudos lingüísticos
apontam esse apagamento e essa inversão
de consoantes como processos comuns na
língua.

Diferenças de idade ou
geração.

Usuários de uma mesma
língua de faixa etária ou
geração diferente.

A gíria é um bom exemplo dessas
diferenças. As fãs de Tarcísio Meira
usavam a palavra “pão” para designar
rapazes bonitos, enquanto as fãs de
Reynaldo Gianechini usam a palavra
“gato”.

Diferenças de gênero –
feminino e masculino.

Usuários masculinos de
uma língua têm alguns
traços de fala diferentes
de usuários femininos.

As mulheres parecem usar mais
diminutivos do que os homens, os quais,
por sua vez, normalmente usam mais
palavrões do que as mulheres (ou pelo
menos a sociedade aceita que o façam).

Obs.: Essas diferenças, na
verdade, traduzem diferenças
de escolarização, mas
costumamos dizer que são
diferenças de classe social
porque, em geral, são as
classes mais pobres que
não têm acesso ao pleno
letramento.

Obs.: Essa não é uma
diferença muito significativa;
alguns autores até mesmo
negam sua existência,
argumentando que a variação
oscila conforme o contexto
sociocultural em que os
falantes se inserem.
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Como podemos perceber, mesmo que estejamos tratando de uma
mesma língua – o português, a fala não é uniforme de um lugar
para outro, de uma classe social para outra, de uma geração para
outra. E, vamos além, a fala não é uniforme sequer no uso que
uma mesma pessoa faz da língua. Observe-se enquanto falante do
português. Quando você fala com seus familiares durante o café da
manhã, usa uma linguagem muito diferente da linguagem que usaria
se fosse convidada(o) a fazer uma palestra para os pais de seus alunos
na escola em que trabalha, ou se tivesse de receber uma autoridade
em um evento social. Veja algumas particularidades nos tópicos a
seguir.
1.F
ormalidade x informalidade
1.Formalidade
A fala de uma mesma pessoa pode ser mais formal ou menos
formal, mais cuidada ou menos cuidada, dependendo da situação
de comunicação em que ela esteja inserida. E nós todos escolhemos
sem problemas a forma de falar, percebendo com facilidade a situação
lingüística em que nos encontramos. Temos certeza de que você
não diria “Us mininu saíru” em uma palestra na escola, mas usaria
uma estrutura como essa para responder aos amiguinhos de seus
filhos que chamam por eles ao portão de sua casa, não é mesmo?
eção
corr
aturalidade x hiper
2. N
correção
hipercorr
Naturalidade
A naturalidade no uso da língua falada é condição
fundamental para que a interação entre as pessoas seja bem sucedida.
Você já percebeu que quando você fala com alguém que usa todos
os “esses” e “erres” no lugar, você termina policiando a sua fala e,
muitas vezes, não dizendo exatamente aquilo que gostaria? Nesses
casos, é comum acontecer o que chamamos de “hipercorreção”, ou
seja, a pessoa fica tão preocupada em falar “certinho” que termina
por “dizer bobagens” – é o caso típico da concordância verbal.
Algumas pessoas, quando estão preocupadas com a “correção” de
sua fala, por hipercorreção, dizem coisas como “Houveram
problemas”, o que, teoricamente, não existe, além disso, usar o verbo
haver significando “existir” ou “ter” é atitude típica da fala
cuidada. De todo modo, parece certo que, na fala
fala, deve prevalecer

Educação a Distância

C
A
P
Í
T
U
L
O
VI

68

Conteúdos e Metodologia do Ensino da Linguagem

a naturalidade, não importa quem seja nosso interlocutor.
3. IIdentificação
dentificação x distinção
Precisamos, ainda, considerar um fato muito importante: a
identificação e a distinção. Le Page e Keller (1985) alertam para a
forma como as pessoas adaptam a sua linguagem buscando
aproximar-se ou afastar-se de grupos que falam de forma distinta da
sua. Quando a pessoa se identifica com o grupo, busca modificar a
sua fala para se assemelhar à fala do grupo; quando ela não se
identifica, procura marcar as diferenças entre a sua fala e a fala do
grupo.
Observe a fala de seus alunos em sala de aula. Certamente há
diferenças entre os falares, mesmo que pouco perceptíveis. Imagine
que um novo aluno ingresse na classe, e esse aluno traga traços de
fala da capital, usando, por exemplo, expressões como “nóix doix”
(para “nós dois”). A tendência de muitas crianças será tornar a
sua fala semelhante à fala do novo aluno, porque viver na capital
teoricamente representa prestígio, então, a fala da criança da capital
estaria associada a tal prestígio.
Se, ao contrário, o novo aluno que ingressa na classe traz
traços de fala de um grupo social de menor prestígio, com
dificuldade, por exemplo, de articulação do “r”, dizendo “caroça”
em lugar de “carroça”, a tendência das crianças será zombar da fala
do novo colega e procurar marcar as diferenças existentes entre a
sua fala e a fala do aluno que chegou. Trata-se, como você vê, de
valorizar não a fala em si, mas o grupo social que ela representa.
Até aqui, refletimos sobre a variação lingüística, pontuando
algumas questões sobre os juízos de valor que a sociedade atribui a
uma ou a outra forma de falar. Na próxima seção, discutiremos
mais detalhadamente questões ligadas ao preconceito lingüístico.
*//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\\*
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ATIVIDADE
Fundamentando-se no conceito de variação lingüística, desenvolva
a seguinte afirmativa: “O conceito de certo x errado modernamente
não se aplica à linguagem oral.”
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
Comentário
Você deve ter argumentado que hoje existe a compreensão de que cada diferente forma de falar
traduz a cultura de um grupo social e que, como não há culturas certas ou erradas, melhores ou
piores, a fala também não pode ser assim classificada, ou seja, o que existe são variações lingüísticas e
não erros na fala.
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PRECONCEIT
O LINGÜÍSTICO E EX
CL
USÃ
O SOCIAL
PRECONCEITO
EXCL
CLUSÃ
USÃO
Seção2
Objetivo específico:
- explicar preconceito lingüístico relacionando-o com
a perpetuação da exclusão social.

[...] conscientizar [sobre] o modo
como a linguagem contribui para o
domínio de algumas pessoas sobre as
outras [...] [é] o primeiro passo em
direção à emancipação
(FAIRCLOUGH,
apud PENNYCOOK, 1989,p.1)

A expressão
“grupos”,
neste contexto, não é
sinônimo de
“classes sociais”;
refere-se aos
vários núcleos que
formam a
sociedade,
tais como:
grupos urbanos, grupos rurais,
grupos de
comerciantes,
grupos de
artesãos,
entre outros.

Você deve estar se perguntando o que vem a ser preconceito
lingüístico e se isso tem relação com outros tipos de preconceito,
como o social e o racial, por exemplo.
Queremos chamar sua atenção para o fato de que, em ambos
os casos, o preconceito decorre da variação de extratos sociais e etnias.
Essa diversificação é facilmente verificada na composição/
estruturação das sociedades, que se dividem em classes econômicas,
em pessoas com melhor ou pior situação financeira, em jovens e
velhos, em homens e mulheres, nas mais variadas profissões. Como
já vimos na seção anterior referente à variação lingüística, é
perfeitamente normal e esperado que cada grupo revele, na sua fala,
traços característicos de seus integrantes. Concluímos, então, que a
variação é inerente às línguas porque a sociedade é dividida em
gr
upos
grupos
upos.
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Verificamos essa mesma diversidade em relação às raças
que formam a população mundial. E embora tenhamos consciência
do direito à igualdade entre as raças, das potencialidades cognitivas
de todos, ainda convivemos com a discriminação aos negros ou a
pessoas de cultura diferente. Você acha que, em pleno século XXI,
essa realidade não mais persiste? Não temos essa certeza, pois muitas
pessoas, quando querem se referir a algo mal feito, geralmente
utilizam uma expressão fortemente carregada de preconceito
“parece coisa de nego”, querendo atribuir à pessoa de cor negra a
incapacidade de realizar bem uma função. Ainda em relação ao
preconceito racial, quantas vezes nós já ouvimos comentários de
admiração quanto a casais formados por um dos parceiros de cor
branca e outro de cor negra? No entanto casais com a mesma cor
de pele não suscitam essa surpresa, não é verdade? E engana-se
aquele que atribui o preconceito racial somente às pessoas de cor
negra, pois esse preconceito existe para as pessoas que não
pertencem ao grupo racial dominante. Dessa forma, encontrar
casais formados por brancos e orientais causa quase tanta admiração
quanto casais formados por brancos e negros.
É importante ressaltar que, no caso do preconceito racial, ele
existe em razão da presença de uma raça dominante em um país. Se
nos remetermos a outros espaços geográficos, países orientais, por
exemplo, a discriminação seria em relação a pessoas de outras raças
que não a oriental, enquanto que nos Estados Unidos, além da
segregação dos negros, podemos verificar a discriminação sofrida
por mexicanos (latino-americanos em geral e também orientais).
Podemos concluir, então, que a questão de fundo para a
instauração de qualquer preconceito está na diversificação, na
variação, mas não é só isso, está também na necessidade ideológica
de selecionar uma forma representante de prestígio que assuma o
papel dominante. Com o preconceito lingüístico não é diferente.
Ele tem suas bases no prestígio atribuído aos vários modos de falar
existentes em uma língua e no desconhecimento acerca da linguagem
e de como ela se desenvolve.
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FALSAS CRENÇAS SOBRE A LINGU
AGEM
LINGUA
Em um texto chamado “Os Aldrovandos Cantagalos e o
preconceito lingüístico”, Fiorim (2001) confirma que “a variação
e a mudança são inerentes às línguas do mundo”, em aberta
recriminação aos gramáticos que insistem em defender a
homogeneidade e a pureza da língua portuguesa. Vemos, então,
que diversidade lingüística é a base, o alicerce da discriminação,
enquanto as falsas crenças são a estrutura que sustenta o preconceito.
Felizmente, essa variedade de falares já é reconhecida pelos
órgãos responsáveis pela educação brasileira, o que representa um
marco no ensino de português. Na elaboração dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (1998, p.29), o Ministério da Educação e
do Desporto admite a diversidade de nossa realidade lingüística.
A variação é constitutiva das línguas humanas, ocorrendo em todos
os níveis. Ela sempre existiu e sempre existirá, independentemente
de qualquer ação normativa. Assim, quando se fala em língua
portuguesa está se falando de uma unidade que se constitui de muitas
variedades.[...] A imagem de uma língua única, mais próxima da
modalidade escrita da linguagem, subjacente às prescrições
normativas da gramática escolar, dos manuais e mesmo dos
programas de difusão da mídia sobre “o que se deve e o que não se
deve falar e escrever”, não se sustenta na análise empírica dos usos
da língua.

Essas considerações marcam, de fato, uma nova perspectiva
para o ensino de Língua Portuguesa, todavia o histórico de um
ensino repleto de falsas crenças, que se propagam inclusive no
senso comum, exige ampla reflexão. Apresentaremos a seguir,
algumas das crenças que colaboram para a manutenção do
preconceito lingüístico e a conseqüente manutenção da exclusão
social. Para essa apresentação, estamos utilizando como fonte o
trabalho de Bagno (2000), autor do livro “Preconceito Lingüístico:
o que é, como se faz”. Das falsas crenças (mitos) levantadas
pelo autor, selecionamos as mais representativas. Vejamos,
então, como se justifica cada uma dessas crenças.
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1. A língua por
tuguesa falada no B
rasil apr
esenta uma unidade
portuguesa
Brasil
apresenta
surpr
eendente.
surpreendente.
A primeira crença que analisaremos trata de uma suposta
unidade da língua portuguesa falada no Brasil. Essa afirmação está
diretamente relacionada à imposição de um único modo de falar
aceito como correto.
O senso-comum, respaldado por alguns gramáticos e pela
mídia, acredita que no Brasil fala-se apenas a língua padrão. Você
deve estar dizendo: “Sim, todos nós falamos português, essa é nossa
língua oficial. ”No entanto, quando nos referimos à língua falada
em cada região e aos vários contextos em que ela se realiza, sabemos
que a idéia de unidade lingüística inexiste. Logo, este modo de pensar
não condiz com nossa realidade lingüística que, ao contrário da
suposta homogeneidade, pureza e unidade, é composta de inúmeros
falares e registros. Confirma tal posicionamento um estudo realizado
por Bortoni-Ricardo (apud BAGNO,2000,p.), intitulado
“Problemas de comunicação interdialetal”.
A idéia de que somos um país privilegiado, pois do ponto de vista
lingüístico tudo nos une, nada nos separa, parece-me, contudo, ser
mais um dos grandes mitos arraigados em nossa cultura. Um mito,
por sinal de conseqüências danosas, pois, na medida em que não se
reconhecem os problemas de comunicação entre os falantes de
diferentes variedades da língua, nada se faz também para resolvêlos.

Segundo Bortoni-Ricardo, acreditar na unidade da língua
portuguesa é reforçar o mito da homogeneidade, e isso significa
ignorar não só os vários falares que identificam cada região do país,
mas, também, os falares que marcam a faixa etária e o sexo do
falante, como vimos na seção sobre variação. A crença na unidade
da língua nada mais é do que uma forma elitista de conceber a
linguagem, pois elege uma única variante como tendo mais prestígio
em detrimento de todas as outras variantes da língua falada. Assim,
ignorar a multiplicidade de falares coerentes e plenos de sentido é
excluir de grande parcela da população o direito à fala.
Educação a Distância
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2. B
rasileir
o não sabe falar por
tuguês
Brasileir
rasileiro
português
Quantas vezes você já ouviu essa frase? É possível que você
acredite nela, ou mesmo que se inclua no rol de pessoas que “não
sabem” falar o português? Agora, porém, você já refletiu sobre a
variação lingüística, então fica mais fácil compreender porque essas
afirmações se constituem em falsas crenças sobre a língua.
A afirmação de que “brasileiro não sabe falar português
direito” é duplamente preconceituosa, pois está dizendo que a) só
os portugueses sabem falar corretamente o português, e b) o
brasileiro colonizado, mestiço corrompe a língua portuguesa una,
homogênea e pura. Podemos perceber, então, resquícios do
colonialismo vivido no Brasil, bem como a discriminação com a
herança cultural decorrente desse fato, a miscigenação, a mistura
de raças que formaram o povo brasileiro. Não podemos esperar
que no Brasil se fale o mesmo português falado em Portugal, e
muito menos que o modo de falar daqui não seja o reflexo de
tantas influências culturais diferentes.
Pense no número de línguas indígenas faladas no Brasil
(ainda hoje esse número é bastante representativo) e pense na
influência dessas línguas em nosso idioma. Um exemplo é a expressão
“chorar as pitangas”, em uma referência à cor do rosto de quem
chora ou fica bravo. “Pitanga” é uma palavra de origem tupi e significa
“vermelho”.
Pense, agora, nas influências oriundas dos imigrantes que
aqui chegaram no final do século XIX, originários de vários países
como Itália, Alemanha, Áustria, Polônia e tantos outros, e nas
contribuições de ordem cultural, gastronômica (referente à culinária),
lexical (referente ao vocabulário) etc. que emprestaram à formação
do povo brasileiro.Tomemos como exemplo uma das muitas
contribuições herdadas das comunidades de origem italiana, a
“polenta”. Além de ter incorporado esse item da culinária à sua
gastronomia, o Brasil o incorporou ao seu vocabulário oficial. Você
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também deve ter, na sua comunidade, exemplos de palavras oriundas
de outras línguas, que são usadas por toda a comunidade,
independentemente de os falantes pertencerem ou não ao grupo
cultural do qual a palavra se originou. Você deve conhecer pessoas
vindas de outras regiões, com um modo de falar diferente do seu, e
isso não impede a comunicação entre vocês, certo?
Reconhecer e entender a variação entre as línguas é o
primeiro passo para desmistificar a idéia do português como língua
uniforme. O convívio com várias línguas deve ser compreendido
como riqueza lingüística, e a convivência pacífica com esses povos,
muitas vezes com culturas muito diferentes da nossa, faz do brasileiro
não só um povo cordial com o estrangeiro que aqui aporta, mas
também um falante de grandes possibilidades lingüísticas.
Para os puristas, entretanto, tais possibilidades são entendidas
como desrespeito à língua padrão portuguesa, homogênea e pura, e
nosso falar é concebido como uma forma de corromper, estragar a
beleza das “pérolas de Camões”, ou seja, a linguagem entendida
como perfeita. A idealização do português de Portugal como uma
língua pura, homogênea pode ser facilmente desfeita. Pensemos
tuguês de Portugal se não uma
português
um pouco sobre isso: o que é o por
variação do latim clássico – chamado “latim vulgar”? Vejamos, a
seguir, o fragmento de um texto de Monteiro Lobato (apud
BAGNO, 2000, p.32):
Uma língua não pára nunca, evolui sempre, isto é, muda sempre. Há
certos gramáticos que querem fazer a língua parar num certo ponto, e
acham que é erro dizermos de modo diferente do que diziam os clássicos.
- Que vem a ser clássicos?- perguntou a menina [Narizinho].
- Os entendidos chamam “clássicos” aos escritores antigos como o
padre Antônio Vieira, Frei Luís de Sousa, o padre Manuel Bernardes e
outros. Para as carrancas, quem não escreve como eles está errado.
Mas isso é curteza de vistas. Esses homens foram bons escritores
no seu tempo. Se aparecessem agora, seriam os primeiros a mudar,
ou a adotar a língua de hoje, para serem entendidos. A língua variou
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O fragmento da
obra Rei Lear,
de William
Shakespeare ,
registrado na
seção 1 do capítulo 3 ilustra
com propriedade esta questão.
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muito e, sobretudo aqui na cidade nova [o Brasil]. Inúmeras palavras
que na cidade velha [Portugal] querem dizer uma coisa, aqui dizem
outra.
-[...] Por quê? Ambas têm o direito de falar como quiserem, e,
portanto ambas estão certas.

“Gramática”,
aqui, significa o
manual de regras que prescreve quais são
as estruturas
certas
na
língua.

c) É pr
eciso saber a gramática para ler e escr
ev
er bem
preciso
escrev
ever
Queremos iniciar a reflexão sobre esta última crença
lembrando um personagem de Monteiro Lobato, Aldrovando
Cantagalo, no conto “O colocador de pronomes”. Trata-se da história
de um professor de gramática que passa o tempo todo corrigindo a
fala das pessoas. Novamente, Lobato aborda questões relativas à
língua e traz à tona a discussão objeto deste tópico, que já é histórica,
pois ainda em nossos dias continua sendo pertinente e bastante atual.
A fomentar, estimular esta discussão, está a freqüente confusão entre
“gramática” e “língua”.
É sabido que, no tocante ao ensino de Língua Portuguesa,
na maioria das escolas da rede pública e também da rede privada,
impera um estudo da língua centrado na gramática. Isso porque a
norma padrão culta - que orienta a língua escrita - é supostamente
estabelecida pela gramática normativa. Você verá, na seção 3 do
capítulo 8, discussões sobre “norma padrão” e “gramática”, discussões
nas quais registraremos que a preocupação com o bem falar e o
bem escrever é um dos princípios norteadores da gramática
normativa. É importante, com relação a essa questão, estarmos
atentos ao fato de que as gramáticas surgiram para registrar e
descrever as línguas, e que, portanto, não podem servir como
mecanismos reguladores das línguas, pois essa regulação do que pode
e do que não pode ser aceitável em uma língua está na própria
manifestação da linguagem, como dizem, “está na boca do povo”.
Você deve, agora, estar se perguntando: “O que fazer em
relação ao preconceito lingüístico e a conseqüente exclusão social?”
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Saiba que o conhecimento e o reconhecimento das
variedades da língua como legítimas, enquanto manifestação
da expressão oral, é o grande motor gerador da desmistificação
de um único falar de prestígio. Subjacente à aceitação das
variantes lingüísticas está a legitimação desses falantes como
cidadãos, pois, na medida em que a realização da sua forma de
falar é aceita, concede-se espaço para a expressão desse falante.
Assim, a forma de contribuirmos para a diminuição do
preconceito lingüístico é nos tornarmos conscientes do poder
de exclusão contido na aceitação de um único padrão de língua
falada e desfazer falsas crenças como a homogeneidade da língua
portuguesa, a de que nós brasileiros não sabemos falar o
português e outros tantos mitos criados em torno da língua.
Na próxima seção, tentaremos construir, com você, alguns
caminhos possíveis para reverter o preconceito lingüístico, discutindo
o papel da escola no processo de conscientização dos cidadãos.
*//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\\*
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ATIVIDADE
Em que situações da vida cotidiana observamos o fenômeno da
exclusão social provocado por preconceito lingüístico? Apresente
exemplos.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
Comentário
No decorrer dos estudos desta seção, você pôde observar que o preconceito lingüístico
permeia o nosso cotidiano e as nossas relações interpessoais. Em quase todas as instâncias
públicas, e até mesmo dentro de nossas casas, podemos comprovar a discriminação em relação
a pessoas que usam uma variedade de fala diferente da nossa.
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O DESAFIO DA ESCOL
A ANTE A VARIA
ÇÃ
O DA
ESCOLA
ARIAÇÃ
ÇÃO
LINGU
AGEM E ANTE O PRECONCEIT
O LINGÜÍSTICO
LINGUA
PRECONCEITO
Seção 3
Objetivo específico:
- identificar o papel da escola no processo
de conscientização sobre a riqueza cultural
presente na variação lingüística.

[...] é do maior interesse para o
planejamento de uma política [...] educacional
efetuar o levantamento de quantas variedades
são faladas em uma dada comunidade;
quantas pessoas as praticam [...]
e, o que é importante, qual a atitude desses falantes
em relação a isso
( SCLIAR-CABRAL, 1976, p.177).

A essa “altura” de nosso estudo, após termos discutido a
impropriedade do conceito de “erro” na fala e após termos refletido
acerca do preconceito lingüístico, você deve estar se perguntando
algo como: “Se não existe ‘erro’ na fala, por que a escola se preocupa
com a ‘correção’ da linguagem? O que, afinal, a escola deve ensinar?
Como a escola deve agir com relação ao ensino da língua?” Se você
está fazendo questionamentos como esse para si mesma(o), ótimo,
é sinal de que estamos a caminho de atingir o objetivo a que nos
propusemos no início deste capítulo.
Vimos, até aqui, que as diferentes formas de falar não
constituem “erro”, constituem variações. Com relação à escrita, no
entanto, a realidade é um pouco diferente. Se existem inúmeras
formas de falar uma mesma língua, existe uma única forma de
escr
ev
er essa mesma língua
escrev
ever
língua. Isso se explica porque, como veremos
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no capítulo 8, a escrita representa, ainda que não fidedignamente,
a fala
fala, ou seja, é uma tentativa que a sociedade empreende para
criar um código correspondente à fala; então, a escrita precisa ser
unificada, porque, caso houvesse uma escrita para cada falar diferente,
a realidade seria muito complicada.
Pense, por exemplo, no caso de “açucre”, “pobrema”, “córação”
– teríamos de contar com uma escrita correspondente à fala popular
para dar conta de “pobrema”, ao mesmo tempo em que teríamos de
contar com uma escrita correspondente à fala escolarizada, para dar
conta de “problema”. O mesmo teria de acontecer com as diferenças
entre a fala do Sul e a fala do Nordeste, no caso de “córação” e
“coração”. E se nós mal conseguimos dominar um tipo de ortografia,
imagine vários deles!
Precisamos, ainda, ficar muito atentas(os) a outra importante
questão: na fala, não há erro, mas, na escrita, há erro? Para
responder a essa pergunta precisamos ter presente que a escrita
tenta ser uma correspondência da fala, mas só consegue isso em
parte, porque, como você verá no capítulo 8 deste Caderno, há
grandes diferenças (mas também semelhanças) entre fala e escrita:
enquanto a fala muda com facilidade, a escrita permanece imutável
por muito tempo, assim como não há identidade absoluta entre
a linguagem oral e a linguagem escrita.
E, então, como fica a história de “erro” na escrita? Existe ou
não existe? Como a escrita não consegue dar conta de representar
com exatidão a fala, ela termina sendo uma convenção, um acordo
que, historicamente, os falantes de uma língua firmam entre si. E,
como tal, precisa ser cumprido, ou seja, mesmo que falem de modo
diferente, todos os usuários de uma mesma língua devem escrever
do mesmo modo, quem não observar as regras de escrita não cumpre
o acordo, ou seja, comete erro.
Esse acordo, porém, baseia-se em um critério: a escrita
tentará representar a fala dos grupos sociais escolarizados, o que,
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normalmente, corresponde aos grupos socioculturalmente
privilegiados. E por que é escolhida essa forma de falar para ser
representada?
Novamente, aqui, o critério não são as características diferentes
de cada falar, mas o status social dos grupos a que pertencem esses
falares. Como o grupo social das pessoas escolarizadas (normalmente
os estratos sociais economicamente melhor situados) é o que tem
mais prestígio na sociedade, o falar desse grupo foi escolhido para
representar a escrita.
Soares (1986, p. 57), citando o sociólogo francês Pierre
Bourdieu e comparando o uso da linguagem a um mercado (uma
vez que o prestígio lingüístico envolve relações de poder econômico),
escreve:
São as relações de força materiais e simbólicas que definem o “preço”
de um discurso [aqui, “discurso” significa “mensagem”]; esse preço
depende mais de “quem” fala e de “como” fala do que propriamente
do conteúdo da fala; depende do “capital de autoridade” daquele
que fala. Em determinados “mercados lingüísticos” [aqui, “mercado”
significa “comunidade de falantes”], quando certas pessoas falam
(ou escrevem), são respeitadas, [...] apreciadas; sua linguagem é
“autorizada”, é uma linguagem “legítima”. [...] No mesmo mercado
lingüístico, outras pessoas podem falar, expressando conteúdo
idêntico, mas seu discurso não obterá o mesmo crédito, o mesmo
valor, sua linguagem não será reconhecida como linguagem legítima.

Como podemos perceber, tanto a escolarização como o
prestígio socioeconômico estão presentes na legitimação ou negação
dos diferentes falares. Imagine-se como encarregada(o) de realizar
uma entrevista com dois candidatos a uma vaga em um emprego
qualquer, ambos com características socioculturais bastante
semelhantes, mas um deles dominando muito melhor a fala/norma
padrão culta do que o outro. Qual deles você escolheria se a única
diferença expressiva entre ambos estivesse no uso da linguagem?
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Esperamos que tenha ficado claro para você, até aqui, que,
embora haja diferentes formas de falar, e nenhuma delas seja melhor
ou pior do que a outra, a escrita é uma só e suas regras precisam ser
respeitadas pelos falantes de uma língua, ainda que a escrita esteja
comprometida com a representação da fala do grupo social de maior
escolarização, em geral, o grupo social das pessoas de melhor padrão
socioeconômico.
VARIA
ÇÃ
O X NORMA CUL
TA: COMO A ESCOL
A SE
VARIAÇÃ
ÇÃO
CULT
ESCOLA
POSICIONA?
A escola é uma das instituições sociais que, em suas atividades,
privilegia a língua escrita e, então, como conseqüência, privilegia
norma padrão culta
também a “norma
culta”, ou seja, a fala dos grupos
escolarizados. E isso é errado? Se nos lembrarmos do “acordo”
historicamente construído entre os falantes, certamente
responderemos que não, afinal, tendo em vista a necessidade de
haver uma única escrita, é natural que a escola trabalhe em favor do
aprendizado dessa escrita, assim como se empenhe para que os alunos
dominem essa escrita e, conseqüentemente, dominem também a
“fala/norma padrão culta”. (É claro que precisamos estar cientes
de que a escola reflete a cultura das classes dominantes em todos
os sentidos, não só na linguagem.)

Por “norma
padrão culta”,
entendemos o
uso da língua
pautado na
gramática
normativa.
Discutiremos
essa questão
na seção 3 do
capítulo 8.

O cuidado que a escola precisa ter nesse processo, no entanto,
é zelar pelo respeito às diferenças de fala, evitando dar margem ao
preconceito lingüístico, que faz calar a voz dos alunos vindos de
grupos sociais cuja fala não corresponde à escrita da língua.
...
melhor...
Esclarecendo
ecendo melhor
Esclar
A criança que vive em um grupo social em que todos
falam “nós vai”, “açucre” e “pobrema” não pode chegar à
escola falando “nós vamos”, “açúcar” e “problema”, assim
como para ela é difícil aprender a escrever “corretamente”
tais formas que lhe são desconhecidas.
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Assim, a atenção dos professores e a função da escola é,
respeitando o falar de cada criança, permitir que essa criança tenha
acesso ao falar e ao escrever da “norma padrão culta”, sem que, com
isso, ela tenha de negar o falar de seu próprio grupo social. Imagine
o conflito da criança que, na escola, é fortemente repreendida por
dizer “bicicreta” (assimilando a noção de que isso é um grande erro
de linguagem), e, chegando em casa, ouve os familiares dizerem
“bicicreta” a todo momento. Essa criança terá de aprender a lidar
com tais diferenças, percebendo a adequação do uso de sua fala às
diferentes situações de comunicação e compreendendo o papel da
escrita nesse universo.
Vale, aqui, voltarmos novamente a Soares (1986, p. 61 e
62), que escreve:
Se a linguagem “legítima”(na verdade ‘legitimada’) é a das classes
dominantes, os alunos pertencentes a essas classes chegam à escola
em condições de usá-la [...], pois adquirem-na por familiarização em
seu grupo social. [...] Ao contrário, os alunos pertencentes às camadas
populares adquiriram, por familiarização, uma outra linguagem, “nãolegítima” (não reconhecida socialmente); por isso eles não dominam
a linguagem da escola [...] uma das principais causas da maior
incidência do fracasso escolar entre os alunos pertencentes às classes
populares.

Você se lembra da noção de identificação x distinção de que
“falamos” anteriormente? Pois é, a criança tenderá a se identificar
com a linguagem da escola (claramente de maior prestígio) e
distanciar-se da linguagem de seu grupo social (de menor prestígio).
E isso é ruim? O fato de a criança assimilar a “norma padrão culta”
é uma necessidade, sobretudo para sua sobrevivência em uma
sociedade crescentemente mais letrada, mas tal assimilação não pode
criar nela preconceito em relação ao falar de seu próprio grupo.
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William Labov (1972) foi um dos mais importantes
estudiosos a mostrar que o falar das classes sociais
economicamente menos favorecidas não é deficiente.
Segundo ele, a fala popular é direta, econômica, precisa,
sem redundâncias, revelando um sistema perfeitamente
estruturado e coerente. Seus estudos desencadearam, no
mundo todo, importantes reflexões sobre o conceito de “erro”
na fala e sobre o preconceito em relação ao falar que não
corresponde à escrita, reflexões que pontuamos até aqui, neste
capítulo.
A consciência da necessidade de respeitar os diferentes falares,
mas permitir que todos os usuários de uma língua,
independentemente dos traços de sua fala, aprendam a “norma
padrão culta”, é atitude fundamental sobretudo na escola, é o que
Soares (1986) chama de “bidialetalismo para a transformação”,
assunto para o tópico que segue.
BIDIALET
ALISMO – DOMINAR DU
AS FORMAS DE F
AL
AR
BIDIALETALISMO
DUAS
FAL
ALAR
UMA MESMA LÍNGU
A
LÍNGUA
“Dialeto”, para muitos autores, é como se chama cada uma
das diferentes formas de falar. Assim, “bidialetalismo” seria dominar
o falar do grupo social de origem e o falar de prestígio -“norma
padrão culta”, isto é, o falar das classes dominantes. A grande questão
que está “por trás” do status social da fala, que dá prestígio à “norma
padrão culta” e não legitima o falar popular são diferenças
socioeconômicas e de valoração cultural. Tendo em vista essa
realidade, Soares (1986) sugere que a escola assuma uma postura
emancipadora com relação à linguagem.
Ao mesmo tempo em que trabalha para o reconhecimento
das diferentes formas de falar e contra a noção de “erro” na fala, a
escola precisa se empenhar de fato para que os alunos, sobretudo
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aqueles que vêm de grupos sociais de alguma forma marginalizados,
respeitem o falar de seu grupo de origem, mas tenham acesso à
“norma padrão culta”. Importa que dominem a fala dos grupos
escolarizados e, conseqüentemente, a escrita da língua da qual são
usuários, a fim de que disponham de mecanismos para interagir
com esses grupos socialmente privilegiados, com vistas a lutar por
sua própria cidadania e pela transformação das estruturas socialmente
injustas.
Para que contribua em favor de um processo de transformação
social, no entanto, a escola não pode restringir sua ação à área da
linguagem. “O bidialetalismo que uma escola transformadora sugere
[...] não é uma proposta apenas para o ensino da língua materna,
mas para todas as atividades escolares em que a língua é o instrumento
básico de comunicação” (SOARES, 1986, p. 76).
Assim, a sugestão que Soares apresenta é que a escola de fato assuma
uma postura lingüística diferente: chame a atenção para a riqueza cultural
existente entre os diferentes falares de uma mesma língua, ao mesmo
tempo em que encaminhe sua ação para que todos os alunos dominem
de fato a ““norma
norma padrão culta
culta”, a fim de que possam usar esse falar
culturalmente privilegiado em favor da construção de sua própria
cidadania, mas o façam sem menosprezar a fala do grupo social ao qual
pertencem.

REL
A ÇÕES ENTRE A VARIA
ÇÃ
O LINGÜÍSTICA E O
RELA
ARIAÇÃ
ÇÃO
DESEMP
ENHO ESCOL
AR
DESEMPENHO
ESCOLAR
Uma última questão que merece um olhar cuidadoso são as
relações entre a variação lingüística e o desempenho escolar.
Recorremos, ainda, a Soares (1986, p. 77 e 78), a fim de chamar sua
atenção para essa relação.
Certamente cabe à prática pedagógica grande parte da
responsabilidade pelo fracasso das camadas populares na escola. Pensese, por exemplo, no problema da alfabetização, responsável pelos
altos índices de repetência e evasão na primeira série do primeiro
grau: um processo de alfabetização que procura levar a criança à
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aprendizagem da língua escrita sem considerar a distância que separa
essa língua [...] da fala não-padrão que o aluno domina e sem
considerar que essa distância é não só lingüística, mas também cultural,
só pode fracassar.

Como você pode perceber, todos nós, professores, temos uma
responsabilidade social no que diz rrespeito
espeito à linguagem
linguagem. Precisamos
ter presente a certeza de que, com nossas atitudes em relação à forma
como as pessoas revelam sua cultura através do uso da língua,
podemos estar contribuindo para a manutenção ou a transformação
das estruturas socioeconômicas que sustentam a vida em sociedade.
Isso parece utópico? Talvez não, se considerarmos que a
escola pode assumir um papel de transformação, formando
a consciência das novas gerações quanto ao respeito à
diversidade lingüística e criando estratégias para que a ação
escolar permita a todos, indistintamente, ter pleno acesso à
fala “culta” e à escrita que corresponde a essa fala,
expressando-se tanto no padrão culto quanto em seu próprio
dialeto de origem.
Talvez quanto a isso, você pense: “Depois que a criança
aprender a fala de prestígio abandonará a sua fala de origem.” É
provável que isso aconteça se a criança prosseguir no processo de
escolarização. Kato (1986) registra que há dois tipos de fala: a fala 1
e a fala 2. A fala 1 é a fala pré-letramento, ou seja, a fala de quem
ainda não domina a escrita, enquanto a fala 2 é a fala posterior à
escrita, a fala parecida com a escrita. É sabido que, quanto mais
estudamos, mais a nossa fala se torna próxima da escrita. Se a criança,
com o tempo, abandonar a sua fala de origem, inserindo-se na fala
do grupo social de prestígio, é porque houve um processo de
identificação com esse grupo. Isso, porém, não pode significar
menosprezo à sua fala original.
É importante observarmos que essa identificação nunca é um
fato isolado, ou seja, não se refere apenas à linguagem. Quando o
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sujeito se identifica e assume a linguagem padrão culta, a tendência
é que ele se identifique com (e assuma também) outros padrões
culturais, tais como comportamentos típicos dos grupos sociais
escolarizados, preferências artísticas desses grupos, conhecimentos
mais complexos, enfim, a mudança não ocorre só no plano da
linguagem; dá-se uma mudança mais ampla, significando, na maioria
das vezes, ganhos em razão do contato com novas formas culturais
e com novos recursos de expressão. Favorecer isso é também papel
da escola.
A responsabilidade da escola (e a sua responsabilidade como
professor-aluno, assim como a nossa responsabilidade como
educadores) em promover essa conscientização acerca da riqueza
da variação de fala, do preconceito lingüístico bem como promover
o acesso à norma culta se redobra quando observamos a sua íntima
relação com a formação do cidadão desde a infância. Segundo Le
Page e Keller (1985), crianças têm menos dificuldade de acomodação
lingüística do que adultos, os quais precisam ter fortes motivações
para adaptar-se a um determinado sistema ou empenhar-se na
criação de um novo sistema. Desse modo, é na infância que o
bidialetalismo para a transformação precisa se iniciar.

Comida ““pórr
pórr
eta
pórreta
eta””
pr
o ““córação
córação
”!
pro
córação”!
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ATIVIDADE
Imagine que o conteúdo deste Caderno foi uma palestra
desenvolvida por você para alunas do Curso Magistério e, ao final,
elas lhe façam a seguinte pergunta (responda com base no conteúdo
desta seção):
“Que tipo de atividades a escola deve desenvolver para promover
o bidialetalismo para a transformação? “
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
Comentário
A resposta fica ao seu critério, mas você deve prever ações de esclarecimento sobre a
diversidade dos falares e ações de acesso à norma padrão culta, tais como visitas a diferentes
núcleos de fala, pesquisas, palestras, seminários, debates, entre outros mecanismos de
conscientização acerca da riqueza da variação lingüística e das implicações entre preconceito
lingüístico e exclusão social.
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RESUMO
Neste capítulo, você se apropriou de conceitos muito
importantes para sua atuação como professor de Séries Iniciais e de
Educação Infantil. São eles os conceitos de variação lingüística, de
preconceito lingüístico e de bidialetalismo para a transformação.
Esses conceitos servirão para que você redefina sua concepção de
linguagem.
Na primeira seção, você pôde definir variação lingüística,
observando que as várias formas de falar uma mesma língua não
constituem “erro”, ao contrário, essa possibilidade de realizações
variadas constitui uma característica das línguas naturais. Na
segunda seção, você pôde explicar o preconceito lingüístico,
identificando algumas das falsas crenças sobre as quais ele se
estabelece e relacionando-o à exclusão social. Na terceira seção,
você pôde identificar o papel da escola no processo de
conscientização sobre a riqueza cultural presente na variação
lingüística, conhecendo o conceito de bidialetalismo para a
transformação.

PARA SABER MAIS...
Leia o livro”A línguagem de Eulália”de Marcos Bagno,
editado pela Contexto, 2001.
É uma novela em que o autor, de forma agradável e criativa,
discute as questões pontuadas neste capítulo.

CAPÍTULO VII

A ESCRIT
A NA SOCIEDADE HUMANA:
ESCRITA
O HOMEM, A CRIANÇA E A ESCOLA.

Ler dá ao homem completude [...]
e escrever o torna preciso
(BACON apud KATO, 1986, p.6).

Objetivo Geral
Ao final do estudo deste capítulo, você deverá
relacionar a evolução da escrita na História da humanidade
com o desenvolvimento da escrita no universo infantil,
e deverá definir “letramento”,
relacionando-o com a ação pedagógica.
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SUR
GIMENT
O DA ESCRIT
A NA HIST
ÓRIA DA
SURGIMENT
GIMENTO
ESCRITA
HISTÓRIA
HUMANIDADE E DESENV
OL
VIMENT
O DA ESCRIT
A
DESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO
ESCRITA
NO UNIVERSO INF
ANTIL
INFANTIL
Seção 1

Objetivo específico:
- identificar o percurso do desenvolvimento da escrita na
História da humanidade, relacionando-o com o
desenvolvimento da escrita no universo infantil.

O desenho do homem primitivo,
criado sobre a superfície de algum objeto
tinha para ele, de início,
a função de expressar suas idéias visualmente
(KATO, 1986, p.13).

O “NASCIMENT
O” DA ESCRIT
A NA HIST
ÓRIA HUMANA
“NASCIMENTO”
ESCRITA
HISTÓRIA
São muito comuns, em livros de História, em filmes ou
mesmo em revistas e outros meios de comunicação, cenas
envolvendo os chamados “homens das cavernas”, nas quais
aparecem símbolos que eles desenhavam sobre as rochas; muitos
desses desenhos são hoje classificados como “arte rupestre”. Esses
grupos humanos fazem parte de um período da História das
civilizações em que o homem começou a ensaiar a atividade escrita.
Vamos conhecer um pouco melhor esse percurso histórico? Antes
disso, no entanto, vamos “dar uma olhadinha” no que Luria (1988,
p. 99) registra sobre a escrita:
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Escrever é uma das funções culturais típicas do comportamento humano.
Em primeiro lugar, supõe o uso funcional de certos objetos e expedientes
como signos e símbolos. Em vez de armazenar diretamente alguma idéia
em sua memória, uma pessoa escreve-a, registra-a fazendo uma marca
que, quando observada, trará de volta à mente a idéia registrada. A
acomodação direta à tarefa é substituída por uma técnica complexa que
se realiza por mediação.

Essa capacidade de usar símbolos para “armazenar” idéias
desenvolveu-se gradualmente nas sociedades humanas, como
resultado de um processo de complexificação das relações sociais.
A princípio, as relações humanas aconteciam sobretudo na
interação face a face. Não havia, então, demanda por registrar
fatos, acontecimentos, opiniões etc. Aos poucos, no entanto, os
homens começaram a estender suas relações sociais e a produzir
cultura e conhecimento e foram sentindo necessidade de estender
o alcance de sua fala e de suas idéias, o que exigiu o
desenvolvimento de um novo processo de comunicação capaz de
registrar o conteúdo dessas falas e dessas idéias, favorecendo a sua
manutenção ao longo do tempo. Esse processo tinha finalidades
de mediar as relações humanas, simbolizando conteúdos: era a
escrita.
Cagliari (2001) caracteriza a história da escrita como tendo
três grandes momentos evolutivos: a)fase pictográfica; b) fase
ideográfica e c) fase alfabética. E o que significa essa divisão?
Significa que, na História humana, a escrita não surgiu de
uma hora para a outra. Ela nasceu aos poucos, como fruto
de um processo evolutivo da humanidade. E, nesse processo,
a fase do pictograma é conhecida como etapa inicial na
trajetória de construção da escrita.
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O pictograma é um sistema de escrita baseado em
representações bastante simplificadas dos objetos da realidade,
baseia-se em uma dimensão icônica. Esses desenhos aparecem em
inscrições antigas. O sistema pictográfico não apresenta
inicialmente uma relação direta com a fala, uma vez que os
desenhos não estão associados a um som, mas à imagem do que se
quer representar.
Os desenhos usados na fase pictográfica, ao longo da
evolução da escrita, perderam traços mais significativos das figuras
que representavam, sofrendo um processo de estilização que
objetivava facilitar seu traçado. Surgiram, a partir dessas alterações,
os ideogramas (ou logogramas). A imagem a seguir “dá idéia” desse
processo...

As escritas ideográficas mais importantes foram a escrita
hieroglífica (dos egípcios), a escrita mesopotâmica (dos sumérios)
e a escrita chinesa, da qual provém a escrita japonesa. As letras de
nosso alfabeto surgiram como resultado desse processo de evolução.
O “a”, por exemplo, era a representação da cabeça de um boi, na
escrita egípcia, enquanto o “o” era a figura de um olho, e o “m”
era o desenho das ondas das águas.
Foram os fenícios, com seu espírito prático de comerciantes, que se
apossaram da complicada escrita lexical dos egípcios, derivada dos
hieróglifos, e dela extraíram 24 símbolos, os mais simples, para formar
o silabário [...] Atualmente, entre as línguas mais conhecidas, uma que
ainda mantém o sistema silábico é o japonês (KATO, 1986, p.16).
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Foi o silabário fenício que os gregos tomaram emprestado
para criar a sua escrita, evoluindo da escrita silábica para a escrita
alfabética. A descoberta do alfabeto ocorreu no século X a.C. e,
desde então, não ocorreu nenhuma inovação significativa na forma
da escrita.
O nosso alfabeto, como você pode perceber, provém do
sistema grego-latino, derivado da escrita fenícia que, por sua vez,
derivou dos hieróglifos egípcios, os quais vieram dos pictogramas.
A escrita alfabética, em sua feição atual, apresenta o menor
inventário de símbolos existentes e permite ampla possibilidade
de combinações de caracteres na escrita e, “embora haja inúmeras
variedades de alfabetos no mundo, que apresentam diferenças
formais externas, todas ainda usam os mesmos princípios
estabelecidos pela escrita grega” (KATO, 1986, p.16).
A “essas alturas”, você deve estar se perguntando qual é a
razão dessa “conversa” histórica no início deste capítulo. Pontuamos
brevemente as fases de desenvolvimento da escrita porque, em
nome dos estudos lingüísticos, precisamos “dizer” a você que, no
processo de desenvolvimento da escrita, a criança, de alguma
forma, parece “repetir” essas fases evolutivas da escrita.
O DESENV
OL
VIMENT
O DA ESCRIT
A NO UNIVERSO
DESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO
ESCRITA
INF
ANTIL
INFANTIL
Vimos, no tópico anterior, que a escrita se desenvolveu
gradualmente na História da humanidade. Vamos pensar, agora,
no desenvolvimento da escrita na vida da criança? Em se tratando
do universo infantil, Luria (1988) destaca que o desenvolvimento
da escrita também se dá em fases. Segundo o autor, a criança, por
ocasião do ingresso no ensino formal, traz consigo marcas das
técnicas que usou ao aprender a lidar com os complexos problemas
de seu ambiente, ou seja, o desenvolvimento da escrita inicia-se
antes do ingresso na escola.
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Quando uma criança entra na escola, já está equipada, já possui suas
próprias habilidades culturais, mas esse equipamento [...] não foi forjado
pela influência sistemática do ambiente pedagógico, mas pelas próprias
tentativas primitivas feitas pela criança para lidar, por si mesma, com
tarefas culturais (LURIA, 1988, p.101).

Assim, parece claro que a história do desenvolvimento da
escrita na criança começa antes de sua escolarização formal, uma
vez que ela já adquiriu um patrimônio de habilidades e destrezas
que lhe permitirá aprender o tão complexo sistema da escrita em
um tempo relativamente curto. Essas destrezas, no entanto, são
abandonadas pela criança assim que, por meio da escola, tem
acesso a um sistema de signos padronizado e econômico,
culturalmente elaborado: a escrita da sua comunidade lingüística.
Segundo Luria, a escrita é uma atividade que se realiza
culturalmente por mediação. O ato de escrever supõe
habilidade para tomar uma linha, uma mancha, um ponto,
por exemplo, como um signo funcional, sem sentido em si
mesmo, mas de caráter auxiliar, para significar algo. Assim,
para que uma criança seja capaz de escrever ou anotar algo, é
necessário que as coisas representem algum interesse para ela
ou que os objetos sejam instrumentais (tenham sentido
enquanto auxílio para aquisição de algum outro objeto ou
para o alcance de algum objetivo).
Outro aspecto a considerar é que a criança deve ser capaz
de controlar seu próprio comportamento por meio desses subsídios.
Luria (1988, p.145) registra que “só quando a criança desenvolveu
uma relação funcional com as coisas é que podemos dizer que as
complexas formas intelectuais do comportamento humano
começaram a se desenvolver”; a escrita está entre essas formas
intelectuais.

C
A
P
Í
T
U
L
O
VII

Educação a Distância

96

Conteúdos e Metodologia do Ensino da Linguagem

No que diz respeito a essa relação funcional
funcional, precisamos
registrar que a escrita só se revela funcional no universo da criança
quando assume um papel mediador na atividade que a criança
realiza. Difícil? Vamos tentar ser mais claras: a escrita torna-se
funcional quando a criança percebe que as letras servem para
representar algo, ou seja, que a língua escrita pode ajudá-la em
suas atividades. Assim, a escrita torna-se funcional no universo
da criança quando se constitui elemento mediador, ferramenta
para realizar uma atividade.
O desenvolvimento infantil, assim colocado, traz consigo
uma perspectiva de evolução, o que remete às fases do surgimento
da história da escrita, processo em que, em certo estágio, tanto os
atos externos (aqueles em que são manipulados objetos do mundo
exterior) quanto os atos internos (utilização das funções
psicológicas) passaram a tomar forma de modo indireto, ou seja,
ao invés de, por exemplo, confiar mecanicamente as coisas à
memória, o homem começou a escrever as coisas (LURIA, 1988),
usando um instrumento de mediação simbólica, como podemos
observar na citação que segue.
Esses atos [internos e externos] pressupõem que algum objeto ou aparelho
será usado como auxílio nesses processos de comportamento, isto é,
esse objeto ou aparelho desempenhará um papel funcional auxiliar. A
escrita é uma dessas técnicas auxiliares usadas para fins psicológicos; a
escrita constitui o uso funcional de linhas, pontos e outros signos para
recordar e transmitir idéias e conceitos (LURIA, 1988, p.146).

Vamos “especular” um pouco mais sobre isso, focalizando
o universo infantil? Então, arremessemo-nos ao tópico que vem
aí!
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A escrita na realidade infantil
Você já deve ter ouvido falar sobre como se dá o
desenvolvimento da escrita na vida da criança, não é verdade?
Trabalhos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, de fundamentação
construtivista, tratam disso e têm tido grande repercussão no meio
pedagógico, mas não é desses trabalhos que vamos tratar aqui.
“Falaremos” sobre estudos de Luria (1988) que tratam do
desenvolvimento da escrita no universo infantil.
Para o autor, crianças na faixa etária de
3, 4 e 5 anos de idade revelam-se incapazes de encarar a escrita como um
instrumento ou meio,
ainda que imitem os
adultos. O ato de escrever, nesta fase, é intuitivo. “A criança só está interessada em escrever
como os adultos” (p.149), ou seja, ela não usa a escrita para recordar algo ou para representar algo, mas como um brinquedo, não é
um ato instrumental relacionado com um conteúdo.
Você deve estar pensando algo como: “Então, uma criança
de três, quatro ou cinco anos não percebe o valor da escrita?”
Segundo Luria (1988), isso é verdade, mas, ainda que, nesta fase,
a criança não perceba o sentido e a função da escrita, sabe que o
adulto escreve e tenta imitá-lo.
Aos poucos, no entanto, à medida que se desenvolve, a
criança passa a se relacionar de modo diferente com a escrita. E,
mesmo que a aparência externa do que escreve ainda seja de
garatujas, o ato de escrever deixa de ser uma atividade motora
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para se transformar em um signo auxiliar de memória. Nessa
fase, a criança passa por um processo de criação de um “sistema
de escrita” semelhante ao que faziam os povos primitivos no início
do domínio das representações simbólicas.
Trata-se da primeira forma de escrita no sentido próprio do
termo, ou seja, como instrumento funcional; é o primeiro
rudimento da escrita infantil, com dupla função: a) organizar o
comportamento da criança, ainda que não apresente conteúdo
próprio e b) indicar a presença de algum significado ainda não
determinado.
E o que isso “quer dizer”? Isso significa que o símbolo usado
pela criança não é ainda um signo simbólico capaz de desvendar
o significado do que foi anotado. Trata-se de um instrumento que
permite que a criança faça uma associação com um conteúdo
específico, associação que não é de domínio de todos. Em termos
psicológicos, ainda não é uma escrita, mas uma atividade precursora
da escrita.
Segundo Luria, esse é o primeiro passo na apropriação da
escrita cultural, ocasião em que a criança liga, pela primeira vez, o
objeto relembrado a algum signo. O próximo passo é fazer esse
signo expressar realmente um conteúdo específico, de domínio
comum. Trata-se da passagem de marcas coordenadas
subjetivamente para signos que possuem um significado objetivo,
comum para todos.
Para Luria, “o desenvolvimento da escrita na criança
prossegue ao longo de um caminho que podemos descrever como
a transformação de um rabisco não diferenciado em um signo
diferenciado” (1988, p.161). E arremata: “Nesta seqüência de
acontecimentos, está todo o caminho de desenvolvimento da
escrita, tanto na história da civilização quanto no desenvolvimento
da criança”. Esse processo de desenvolvimento avança e, por volta
dos seis anos, o período de escrita por imagens (espécies de
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pictogramas
pictogramas) apresenta-se plenamente desenvolvido, dando lugar,
aos poucos, à escrita alfabética simbólica que a criança aprende
na escola.
Você deve ter observado até aqui que tratamos do que Luria
chama de “a pré-história” do desenvolvimento da escrita, um
caminho de gradual diferenciação de símbolos usados.
Vamos rrecuperar
ecuperar um pouquinho essa pr
é-história?
pré-história?
No começo, a criança não compreende o significado da
escrita, embora se relacione com ela. Escrever não é um meio
para registrar um conteúdo específico, mas uma imitação da
atividade do adulto destituída de significado funcional. Nesta
fase, a criança produz rabiscos não-diferenciados, usando os
mesmos traços para registrar todas as idéias.
Mais tarde, a criança começa a diferenciar as formas de
*
escrita, e os símbolos adquirem um significado funcional,
passando a traduzir o conteúdo do que a criança deseja anotar.
Nesta fase, a criança começa a aprender a ler, identificando
as letras e entendendo que tais letras traduzem algum
conteúdo. A criança nesta fase, no entanto, ainda não
compreende o mecanismo integral do uso da escrita,
compreende que pode usar signos para escrever alguma coisa,
porém ainda não sabe como fazer isso.
Posteriormente, a criança assimila mecanismos da escrita
*
simbólica culturalmente elaborada, compreendendo
integralmente o sentido e o mecanismo da escrita.
*

A fase pictográfica da escrita infantil
fundamentase nos desenhos infantis,
mas não se
confunde com
eles, porque,
na escrita pictográfica, a
criança concebe o desenho como um
meio, um símbolo e não
como uma
manifestação
espontânea
com fim em si
mesma.

Luria termina suas considerações sobre o processo de
desenvolvimento da escrita na criança registrando que, em se
tratando do uso do signo pela criança, “não é a compreensão que
gera o ato – na verdade, o ato freqüentemente precede a
compreensão” (1988, p.188). O que isso significa? Bom, significa
que antes que a criança tenha compreendido o sentido e o
mecanismo da escrita, já realizou muitas tentativas de organizar
métodos primitivos que constituem a pré-história do
desenvolvimento de sua escrita, e isso é fantástico, não é mesmo?
Educação a Distância
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EOQ
UE A ESCOL
A TEM A VER COM ISSO TUDO?
QUE
ESCOLA
Você, depois de tudo isso, deve ter percebido como esses
estudos de Luria são relevantes para o nosso dia-a-dia de professores,
afinal, em muitas das atividades que as crianças realizam, elas
evidenciam esse processo de desenvolvimento, mostrando o
percurso de uma etapa anterior para uma etapa posterior de
desenvolvimento e, em certo sentido, “repetindo” o percurso de
evolução da escrita na história da humanidade.

?

E quais são as implicações pedagógicas desse processo?
Uma das questões que emergem dessa discussão é:
“Sabendo que o desenvolvimento da escrita é um processo
que inicia antes de a criança entrar na escola e que se constrói
aos poucos, como devemos agir por ocasião do processo de
alfabetização?”
Muitas são as concepções sobre a melhor forma de
mediar o processo de construção da escrita empreendido pela
criança. Aqui, não vamos entrar na discussão das formas de
alfabetizar. Sobre isso você refletirá em outra disciplina. O
que queremos “dizer” a você é que, conhecendo os estudos
de Luria, fica difícil conceber a alfabetização como um ato
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mecânico de decodificação, pensando a realidade infantil
como uma “tábula rasa”, ou seja, supondo que a criança
nada sabe antes que o professor coloque o lápis em sua mão,
como registra Luria (1988). É difícil, ainda, entender a
escrita como presente no universo infantil apenas no início
da 1a. série, como se, antes disso, a criança não elaborasse
alternativas e não usasse, de algum modo, a escrita em seu
processo de desenvolvimento. (Na próxima seção, quando
tratarmos do letramento, vamos observar que as práticas de
escrita estão presentes até mesmo na oralidade dos usuários
de uma língua.)
Você, então, como professor(a) de séries iniciais ou de
Educação Infantil, pode observar esses usos da escrita no
dia-a-dia de seus alunos, atentando para a forma como eles
raciocinam sobre essa mesma escrita, a forma como constroem
a sua própria concepção acerca desse recurso de mediação
simbólica.
Você, ainda, a partir dessas observações e de sua
experiência docente, pode empreender ações capazes de
potencializar o contato de seus alunos com os muitos
significados da escrita, principalmente tendo em vista que
vivemos em uma sociedade altamente letrada, neste início
de novo milênio, mas letramento é assunto para a próxima
seção!
E, então, entendeu por que iniciamos a seção tratando da
história da evolução da escrita? Que bom. Agora, vamos passar
para uma segunda seção cujo objetivo é tratar do que aludimos
brevemente aqui: o desenvolvimento da escrita surgiu da
complexificação das relações sociais. À medida que a sociedade
se desenvolveu, as relações entre os homens exigiram representações
mais complexas da realidade. Assim, nasceu, aos poucos, a
sociedade letrada em que vivemos hoje. Tratemos, então, de
“letramento”!
*//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\\*
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ATIVIDADE
Relacione aspectos do surgimento da escrita na história da
humanidade com o desenvolvimento da escrita no universo infantil.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
omentário
Em sua resposta, você deve ter pontuado que o desenvolvimento da escrita acontece aos
poucos. Em um primeiro momento, a criança não compreende o significado da escrita, embora se
relacione com ela. Escrever não é um meio para registrar um conteúdo específico, mas uma imitação
da atividade do adulto destituída de significado funcional. Mais tarde, a criança começa a diferenciar
as formas de escrita, e os símbolos adquirem um significado funcional, passando a traduzir o conteúdo
do que a criança deseja anotar. A criança nesta fase, no entanto, ainda não compreende o mecanismo
integral do uso da escrita, compreende que pode usar signos para escrever alguma coisa, porém ainda
não sabe como fazer isso. Posteriormente, a criança assimila mecanismos da escrita simbólica
culturalmente elaborada, compreendendo integralmente o sentido e esse mesmo mecanismo da
escrita.

PARA SABER MAIS...
Caso você queira entender melhor quais as características
lingüísticas dos diferentes processos de alfabetização,
sugerimos a leitura de: FRANCO, Ângela. Metodologia de
ensino da Língua P
or
tuguesa. Belo Horizonte:
Por
ortuguesa.
Lê/Fundação Helena Antipof, 1997.
No capítulo 2 desta obra, a autora sintetiza os principais
fundamentos dos diferentes processos de alfabetização,
sob o ponto de vista lingüístico, apresentando vantagens
e desvantagens de cada um deles.
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LETRAMENT
O
LETRAMENTO
Seção 2
Objetivo específico:
- definir letramento e relacioná-lo com a ação
pedagógica.
Ocupo muito de mim
com o meu desconhecer.
Sou um sujeito letrado em dicionários.
Pelo menos uma vez por dia
me vou no Aurélio ou no Houaiss,
a fim de consertar a minha ignorãça,
mas só acrescenta.
Despesas para minha erudição
tiro nos almanaques:
-Ser ou não ser, eis a questão.
Ou na porta dos cemitérios:
-Lembra que és pó e ao pó tu voltarás.
Ou no verso das folhinhas:
-Conhece-te a ti mesmo...”
(BARROS, 1998 –
adaptado pelas autoras para os fins do caderno).

OQ
UE É LETRAMENT
O?
QUE
LETRAMENTO?
Você já ouviu a palavra “letramento” antes? Se ouviu, ótimo.
Se leu, melhor ainda, porque isso sugere que você anda tendo
contato com bibliografias e idéias novas sobre a escrita no meio
social.
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“Letramento” é uma palavra nova, tão nova que nem o
dicionário Aurélio – edição de 1999, nem o dicionário Michaelis
de 1998 registram esse termo. Quem registra é somente o
dicionário Houaiss, de 2001! Isso convence você? É ou não é um
termo “novinho em folha”? Em princípio sim, mas precisamos
considerar que esse termo foi usado pela primeira vez por Mary
Kato, na obra “No mundo da escrita”, em 1986 (referimos essa
obra na seção 1 deste capítulo; é ótima, você deve ler!), como
resultado da tradução do termo literacy, até então tomado como
alfabetização.

Como bem
adverte
Kleiman
(1995),
eximem-se
dessas conotações os
sentidos que
Paulo Freire
atribui
à
alfabetização;
ele a vê como processo
capaz de levar o analfabeto a organizar reflexivamente o
seu pensamento, desenvolver a
consciência
crítica,
introduzi-lo
no processo
real de democratização
da cultura e
de libertação.

Na verdade, segundo Kleiman (1995), o uso do conceito
de letramento surgiu com vistas a separar os estudos sobre impacto
alfabetização. Aos poucos esse conceito se
social da escrita e da alfabetização
alargou, observando não mais os efeitos universais do letramento,
mas a correlação desses efeitos com as práticas sociais e culturais
dos diversos grupos que usam a escrita.
Bom, mas como o dicionário Houaiss define “letramento”?
Vamos a ele:
Letramento
A representação da linguagem falada por meio de sinais;
escrita; alfabetização; conjunto de práticas que denotam
a capacidade de uso de diferentes tipos de material
escrito.
Você certamente observou que negritamos um dos
significados de letramento, não é mesmo? É esse o significado que
nos interessa: letramento como capacidade de lidar com materiais
escritos. E por que isso nos interessa aqui?
“Falamos”, em alguns dos capítulos anteriores, sobre o
quanto as relações entre os homens estão se tornando cada dia
mais complexas (pena que isso não signifique relações mais
humanas ou mais harmoniosas!), no sentido do conjunto de
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práticas socioeconômicas, culturais, políticas etc. que aos poucos
ganham novos contornos e novos significados. A globalização é
um bom exemplo disso.
Essas profundas mudanças sociais exigem novas formas
de representação da realidade, novos signos. Entre eles, a
linguagem virtual, de que “falamos” no capítulo 2. Mas o que
isso tem a ver com “letramento”? Vamos pensar sobre isso...
LETRAMENT
O E COMPLEXIFICA
ÇÃ
O SOCIAL
LETRAMENTO
COMPLEXIFICAÇÃ
ÇÃO
Se a sociedade está cada vez mais lançando mão da escrita,
isso significa que os cidadãos não conseguem mais viver sem, de
alguma forma, dominar essa linguagem. Isso é sinônimo de
“alfabetização”? Não necessariamente, porque, enquanto há
cidadãos alfabetizados que não conseguem lidar criticamente
com a escrita, há analfabetos que sabem identificar uma garrafa
de Coca-cola e sabem tomar o ônibus de que precisam para
movimentar-se em uma grande cidade, assim como reconhecem
de longe, no outdoor, a marca das sandálias “Havaianas”!
Um outro aspecto a considerar, aqui, é a dimensão oral
do letramento. Parece estranho, não é verdade? Se é letramento,
precisa envolver a escrita, não lhe parece? A oralidade, no entanto,
é objeto de análise de muitos estudos sobre o letramento. Em
certas classes sociais, por exemplo, como registra Kleiman (1995,
p.18) “as crianças são letradas no sentido de possuírem estratégias
orais letradas antes mesmo de serem alfabetizadas”. Estranho?
Calma aí, vamos esclarecer isso, com base ainda em Kleiman
(1995, p.18).
Uma criança que compreende quando um adulto diz: “Olha o que a
fada madrinha trouxe hoje!” está fazendo uma relação com um texto
escrito, o conto de fadas: assim, ela está participando de um evento de
letramento (porque já participou de outros, como ouvir histórias

Educação a Distância

C
A
P
Í
T
U
L
O
VII

106

Conteúdos e Metodologia do Ensino da Linguagem

antes de dormir); também está aprendendo uma prática discursiva letrada
e, portanto, essa criança pode ser considerada letrada, mesmo que ainda
não saiba ler e escrever.

A familiaridade com práticas de letramento revela-se em
outras situações da interação oral. Quando, por exemplo, na fala,
usamos expressões como “deixa eu fazer um parênteses” ou, ainda,
quando entendemos que alguém está produzindo uma fala irônica
por dizer uma frase e acrescentar “entre aspas” ao que disse, estamos
inseridos em uma prática de letramento.
Então, o que é letramento? Com base em Kleiman (1995),
poderíamos definir letramento como “um conjunto de práticas
sociais que usam a escrita enquanto sistema simbólico e enquanto
tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos”
(p.19).
Como você vê, letramento vai além do conceito de
escolaridade e de alfabetização
alfabetização. O fenômeno de letramento
letramento,
conseqüentemente, extrapola o mundo da escrita. Assim, a escola,
como a mais importante das agências de letramento, focaliza não
o letramento como prática social, mas apenas uma das práticas de
letramento: a alfabetização, “o processo de aquisição de códigos
(alfabético, numérico), processo geralmente concebido em termos
de uma competência individual necessária para o sucesso e
promoção na escola” (KLEIMAN, 1995, p.20). A família, a Igreja,
a rua, são outras agências de letramento que revelam orientações
muito diferentes sobre esse mesmo letramento.
Assim, entendemos “letramento” no sentido de “práticas
sociais”, usos dos diferentes tipos de material escrito e não
necessariamente como sinônimo de “alfabetização”, afinal parecenos que, hoje, poderíamos falar de um continuum de alfabetização.
Algo como:
A ........................................................B
(analfabetismo)
(pleno domínio da escrita)
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O que é isso? O ponto “A” equivaleria ao analfabetismo, e
o ponto “B”, ao pleno domínio do código escrito – à erudição. A
maioria dos cidadãos se situa em fases intermediárias entre esses
dois pontos: não são totalmente analfabetos e não dominam em
plenitude a escrita, ou seja, não são eruditos no sentido estrito do
termo. Alguns estão mais próximos do ponto “A”, e outros estão
mais próximos do ponto “B”. E o que eles têm em comum? Todos
vivem em uma sociedade letrada, que usa intensamente a palavra
escrita, realidade da qual ninguém pode fugir.
Soares (1998, pp. 39 e 44) registra que
um indivíduo alfabetizado não é um indivíduo letrado; alfabetizado é
aquele indivíduo que sabe ler e escrever, já o indivíduo letrado, o
indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que sabe
ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, responde
adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita [...] Enfim,
letramento é o estado ou condição de quem se envolve nas numerosas e
variadas práticas sociais de leitura e de escrita.

A autora, no entanto, faz uma importante ressalva: segundo
ela, um indivíduo pode não saber ler e escrever, isto é, ser
analfabeto, mas ser de certa forma, letrado, quando, mesmo
marginalizado social e economicamente, vive em um ambiente
onde acontecem leituras e se interessa por tais leituras. Esse
analfabeto é, de certa forma, letrado, porque se envolve em práticas
sociais de leitura e de escrita.
Tfouni (1995, p. 9) acrescenta: “O letramento [...] focaliza
os processos sócio-históricos da aquisição da escrita”. Assim,
podemos entender que a “alfabetização” é parte do “letramento”,
mas não sinônimo dele. Para a autora, não há grau zero de
letramento, assim como não há letramento finito, consolidado;
trata-se na verdade de um processo em constante desenvolvimento.
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“MODEL
OS” DE LETRAMENT
O
“MODELOS”
LETRAMENTO
Estudiosos da área da educação e da linguagem envolvidos
com este tema “falam” basicamente de dois modelos de
letramento: modelo autônomo e modelo ideológico
ideológico. Vamos discutir
um pouquinho esta questão. Por quê? Porque há relações bastante
estreitas entre as práticas de letramento adotadas na escola, o
modelo subjacente a essas práticas e o sucesso ou fracasso do aluno
no processo educacional.
1. Modelo autônomo de letramento
Com relação ao modelo autônomo
autônomo, concebe a escrita como
autônoma, um produto completo em si mesmo, que não está
preso ao contexto de sua produção para ser interpretado. Kleiman
(1995,p. 22), tratando desse modelo, “diz” que
o processo de interpretação estaria determinado pelo funcionamento
lógico interno ao texto escrito, não dependendo das (nem refletindo,
portanto) reformulações estratégicas que caracterizam a oralidade.

Desse olhar sobre o fenômeno do letramento, decorrem
alguns desdobramentos como a correlação entre desenvolvimento
dos povos e domínio da escrita e entre desenvolvimento de
habilidades cognitivas e escolarização formal. Como resultado dessa
correlação, grupos não-letrados ou não-escolarizados podem ser
vistos como grupos “deficitários”.
Essa concepção de letramento opõe oralidade e escrita. Você
deve estar se perguntando: “Mas isso não é natural?” Claro que
sim, e você verá no último capítulo deste caderno que a fala e a
escrita são dois sistemas distintos, embora haja uma significativa
interface entre eles.
Então, qual é o problema? O problema é que essa concepção
de letramento como modelo autônomo privilegia o texto expositivo
e argumentativo, o que chamamos de ensaio (o texto das ciências),
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que é o tipo de texto escrito que mais se afasta da oralidade, já
que o padrão da oralidade é o diálogo. Fica difícil, sob esse olhar,
considerar a dimensão interpessoal da escrita. E o que é isso? É o
que tratamos no capítulo 4 do Caderno 1b. Lembra nossa
discussão sobre a construção dos sentidos de um texto? No texto
escrito, leitor e autor “dialogam” de alguma forma, construindo
significados. Então, a escrita não é exatamente o contrário da
oralidade.
Escreve Kleiman (1995, p. 30):
Um olhar que veja a linguagem oral e a escrita não através das diferenças
formais, mas através das semelhanças constitutivas, permite que
pensemos a aquisição da escrita como um processo que dá continuidade
ao desenvolvimento lingüístico da criança, substituindo o processo de
ruptura que subjaz e determina a prática escolar.

Você entendeu a preocupação da autora? Então, vamos
retomá-la! Se a escola perceber a oralidade e a escrita como dois
processos dicotômicos, duas faces distintas de uma mesma
realidade, tenderá a não valorizar as experiências orais das crianças
na aquisição da escrita, assim como tenderá a não valorizar as
experiências escritas no desenvolvimento da oralidade.
Vamos adiante: se pensarmos que as práticas letradas
acontecem na família e em outras instituições sociais que não
somente a escola, concluiremos que o conhecimento sobre a
escrita é construído por meio da colaboração entre os usuários
de uma língua. “O suporte do adulto nesses eventos de letramento
é essencial, tanto quanto no processo de aquisição da oralidade,
como é essencial que o livro, a escrita, seja elemento significativo
nessas interações” (KLEIMAN, 1995, p. 31). Assim, concordamos
com a autora, quando “diz” que faz mais sentido reencaminhar o
ensino da escrita na escola priorizando o que há em comum
entre oralidade e escrita, deixando em segundo plano as diferenças
entre ambos os processos.
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2. Modelo ideológico de letramento
Contrapondo-se à concepção autônoma da escrita, o modelo
ideológico de letramento concebe que práticas de letramento
envolvem não apenas elementos culturais, mas estruturas sociais
de poder. Assim, a correlação existente entre desenvolvimento
cognitivo e aquisição da escrita, discutida no tópico anterior, é
entendida no contexto social em que a escola se insere, ou seja, o
poder de que se reveste a instituição escolar como uma das
principais agências de letramento.
Este modelo de letramento entende que as práticas de
letramento mudam segundo o contexto. Um elemento
fundamental em se tratando dessa mudança, e que nos interessa
na escola, é o fato de que algumas de nossas crianças participam
mais efetivamente de práticas de letramento do que outras.
Pesquisas na área (HEATH, apud KLEIMAN, 1995) evidenciam
que eventos de letramento são bastante valorizados em famílias
com nível de escolarização universitário, o que não acontece nas
famílias com baixa escolarização.
E daí? Bom, isso significa que nossas crianças, quando
provêm de famílias com maior nível de escolarização tendem
naturalmente a apresentar maior familiaridade com a escrita e,
como a escola valoriza a dimensão autônoma do letramento, tais
crianças provavelmente terão mais chances de sucesso na
escolarização do que aquelas oriundas de famílias de baixa
escolarização.
Kleiman (1995, p. 43), relatando os estudos de Heath,
escreve:
Uma diferença notável é que as famílias de baixa escolarização não
recebem encorajamento quando inventam histórias, pois apenas alguns
membros da comunidade têm o papel de contadores de histórias; além
disso, as histórias valorizadas pela comunidade são relatos factuais que
servem para enfatizar alguma lição moral.
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Kleiman adverte, a partir dos estudos da autora americana,
que as crianças vindas de ambos os grupos normalmente são bem
sucedidas nas primeiras três séries do Ensino Fundamental, quando
a leitura está centrada em partes do texto e na resposta a perguntas
sobre informações explícitas da história. Quando a exigência de
reflexão envolve extrapolação dessa leitura mais superficial (lembra
da “leitura das entrelinhas” de que “falamos” no capítulo 4 do
Caderno 1b?), as crianças vindas de famílias com maior nível de
escolarização têm desempenho sensivelmente melhor.
PRÁ
TICAS DE LETRAMENT
O DA ESCOL
A
PRÁTICAS
LETRAMENTO
ESCOLA
Cansou desta discussão? Então vamos “amarrar as pontas”
disso tudo. Refletindo sobre os modelos de letramento, podemos
concluir que a escola centra sua ação no modelo autônomo,
tomando a escrita como processo neutro, independente do
contexto social, preocupando-se em desenvolver no aluno
habilidades de leitura e escrita, focalizando principalmente textos
ensaio, que é a
descritivos e argumentativos, ou seja, o chamado ensaio
forma mais abstrata de uso da escrita (lembra a seção que discute
a linguagem científica, no capítulo 2, seção 5?). A preocupação
em educar nossos alunos para a análise e a produção de textos
argumentativos (o que, passadas as Séries Iniciais, prevalece na
escola) pressupõe a separação entre linguagem oral e linguagem
escrita – a dicotomia de que “falamos” anteriormente. Assim,
parece certo que, para produzir e entender textos centrados na
informação, crianças que nasceram em famílias com escolarização
universitária, famílias que lidam com a informação constantemente
e encorajam práticas de letramento, terão maior conhecimento
de mundo para se identificarem com a linguagem da escola e
para obterem sucesso nas atividades escolares do que crianças cujas
famílias interagem valorizando a oralidade e secundarizando
práticas de letramento.
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Assim, como você pode perceber, entender letramento como
processo autônomo, desvinculado do contexto social, significa
trabalhar com a dicotomização entre oralidade e escrita,
privilegiando a distância entre ambos os sistemas e,
conseqüentemente, favorecendo o sucesso escolar de um segmento
social da população brasileira.
E o que faz
er
fazer
er,, então?
No mínimo, refletir sobre essas questões,
objetivando rever as bases sobre as quais estamos
sustentando nossa prática pedagógica. Um dos caminhos
talvez seja considerar as discussões que fizemos até aqui,
procurando mostrar a você quão múltiplos são os textos
orais e escritos que caracterizam a sociedade
contemporânea e a importância de trazer esses textos
para a escola, afinal muitos deles aproximam fala e
escrita e “significam mais” para crianças advindas de
famílias com menor nível de escolarização, já que
retratam situações relacionadas ao cotidiano, fugindo
de abstrações típicas dos textos argumentativos.
Uma propaganda, um outdoor, o rótulo de um produto,
uma poesia de poetas locais, uma música, enfim, vários
são os textos que dialogam mais estreitamente com a
oralidade e que, portanto, assumem uma significação
mais efetiva para tais crianças, já que se articulam com
o conhecimento de mundo dessas mesmas crianças.
Tomando consciência da noção de “letramento”, parecenos que se redobra o nosso compromisso em assumir uma dimensão
sócio-histórica em nossas práticas de letramento, porque conceber
cidadania em uma sociedade letrada implica oferecer condições
para que os indivíduos possam lidar com autonomia com a palavra
escrita, de modo que consigam atender a suas necessidades
humanas e sociais, ocupando o espaço que lhes cabe na sociedade
de que fazem parte.
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Por isso, insistimos, em capítulos anteriores, na importância
de entendermos as noções de “signo”, afinal a escola não pode
mais “recortar” apenas um tipo de uso da escrita para trabalhar: a
escrita da literatura, a escrita dos textos de ficção, a escrita de
“Machado de Assis”, a escrita das ciências consagradas. Esse tipo
de escrita deve ser banido do meio escolar? Claro que não, tanto
que, no capítulo 3 do Caderno 1b, discutimos com você uma
visão menos “empertigada” de literatura, uma visão mais popular,
mais “pé-no-chão” e, na seção 5 do capítulo 2, do caderno 1a,
discutimos uma visão diferenciada da linguagem científica.
Porque? Porque enquanto defendemos que a escrita de
Machado de Assis e das ciências consagradas continue a ser objeto
de atenção da escola (para que os cidadãos possam, um dia, chegar
ao ponto “B” do continuum de alfabetização que desenhamos
anteriormente, ou seja, à condição de cidadãos eruditos, “cultos”,
como chamamos a essa condição), defendemos também que a
escola “olhe pela janela” e veja o tipo de escrita que está nas ruas
da sociedade letrada: a escrita dos outdoors, das placas de trânsito,
das propagandas que colocam sob a nossa porta pela manhã, dos
jornais, da internet, das faixas afixadas entre os postes, dos
programas de tevê, das revistas em quadrinhos, das charges, enfim,
a escrita que “anda” pela rua todo dia, com “mil caras”, tentando
nos convencer, informar-nos, recrear-nos, alegrar-nos, fazendonos cidadãos de uma sociedade letrada, fazendo-nos viver em
“estado de letramento”!
Pense conosco: se o homem evoluiu do pictograma para o
bit (lembra da linguagem binária do computador de que “falamos”
no capítulo 2?), a escola também precisa evoluir: da abordagem
clássica da escrita para a abordagem contemporânea, para, antes
de tudo, favorecer o sucesso de crianças oriundas de famílias com
menor nível de escolarização.
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ATIVIDADE
Discuta a importância de a escola repensar suas concepções de
letramento.
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
Comentário
Em sua resposta, você deve ter pontuado a necessidade de a escola abandonar concepções
autônomas de letramento, que priorizam a erudição e a língua escrita, em favor de concepções que
valorizem também a oralidade e as experiências de alunos oriundos de famílias cuja formação cultural
não esteja centrada na cultura escrita. Essa mudança é fundamental para que as classes socialmente
menos favorecidas tenham a sua cultura contemplada no universo escolar, uma vez que, para elas,
normalmente, o acesso à erudição é dificultado dadas restrições de ordem socioeconômica.
A mudança de postura não significa, no entanto, o abandono da cultura escrita, da erudição
e de tudo o que esse universo representa; uma mudança de postura significa tomar consciência do
modelo grafocêntrico (centrado na escrita) da cultura escolar e procurar “abrir” a escola para a
oralidade e para o significado amplo de letramento no universo contemporâneo.

RESUMO
Neste capítulo, você pôde relacionar a evolução da escrita
na História da humanidade com o desenvolvimento da escrita no
universo infantil e pôde definir “letramento”, relacionando-o
com a ação pedagógica.
Na primeira seção, abordamos o desenvolvimento da escrita
na História da humanidade, relacionando-o com o
desenvolvimento da escrita no universo infantil. Nesta seção,
discutimos as concepções de Luria acerca da forma como a escrita
se torna funcional no universo da criança, a fim de chamar sua
atenção para as diferentes etapas desse processo.
Na segunda seção, você pôde definir letramento e relacionálo com a ação pedagógica. Discutimos as noções de letramento
autônomo e de letramento ideológico
ideológico, com vistas a destacar a
importância de a escola rever seus posicionamentos, a fim de que
sobremodo as crianças de classes populares possam conceber de
forma mais significativa sua trajetória escolar.

CAPÍTULO VIII

A LINGU
AGEM ORAL E
LINGUA
A LINGU
AGEM ESCRIT
A:
LINGUA
ESCRITA:
PONTOS DE CONVERGÊNCIA
DE INTERESSE ESCOLAR.

[...] cumpre-nos mostrar, [...] que
a chave da linguagem escrita se encontra
na relação desta com a linguagem falada
(MORAIS, 1996 p. 38).

Objetivo Geral
Ao final do estudo deste capítulo,
você deverá relacionar linguagem oral e linguagem escrita,
identificando aproximações entre ambas, com o objetivo de melhor
fundamentar sua ação pedagógica.
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INTERF
ACE ENTRE LINGU
AGEM ORAL
INTERFA
LINGUA
E LINGU
AGEM ESCRIT
A
LINGUA
ESCRITA
Seção 1
Objetivo específico:
. identificar as características da linguagem oral e
da linguagem escrita a fim de relacioná-las na ação
pedagógica.

De grande dificuldade ainda é o uso dos espaços em
branco quando se escreve: numa determinada etapa, a
criança tende a escrever a cadeia contínua, tal como a
percebe. Aos poucos, irá aprendendo a fazer as
separações, quer pela exposição à leitura, quer pelo
ensino inteligente da metalinguagem pelo professor
(SCLIAR-CABRAL, 2000).

Você sabia que....
* Os primeiros indícios da linguagem oral estão presentes há
dois milhões de anos na história do desenvolvimento humano.
* A linguagem, sob a forma de comunicação como a conhecemos
hoje, data de aproximadamente trinta mil anos.
* A escrita como forma de registro numérico apareceu há cerca
de seis mil anos.
* A representação escrita da linguagem oral data de cerca de
três ou quatro mil anos.
* A linguagem escrita é, portanto, uma aquisição recente na
história da humanidade.
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Diferenças em relação à linguagem oral e à linguagem escrita
podem também ser observadas na história do desenvolvimento
individual do ser humano. A capacidade de falar e de perceber a
fala é universal. Salvo raras exceções, todo ser humano desenvolve
a linguagem oral, desde que não seja privado de experiência
lingüística, mas, contrastivamente a essa força da linguagem,
muitas crianças, apesar de exímias falantes de uma língua, fracassam
na aprendizagem da linguagem escrita. Para ser capaz de ler e
escrever, até mesmo um pequeno gênio exige instrução (MORAIS,
1996).
Você deve estar se perguntando a que se devem essas
diferenças entre as formas oral e escrita de linguagem. Quais serão
as semelhanças e os contrastes entre essas duas linguagens? Que
características particulares a linguagem escrita possui que faz dela
uma linguagem de aquisição não espontânea? Por que será que a
linguagem oral é, aparentemente, tão fácil? Se a linguagem escrita
é a representação da linguagem oral, por que existem essas
diferenças? É dessas questões que vamos tratar nesta seção e
queremos que você caminhe conosco ao longo de nossa reflexão.
Com relação à linguagem oral, na evolução humana, o
Homo sapiens evoluiu quanto ao sistema articulatório (boca, língua,
bochechas, laringe) e quanto ao sistema respiratório, não apenas
para as funções de comer e respirar (como nos outros primatas),
mas também para a função da fala articulada. O sistema humano
de percepção auditiva também evoluiu de forma a poder analisar
a complexa informação sonora que lhe chega através da fala. Assim,
houve especializações no desenvolvimento do ser humano que
possibilitaram a emergência de um sistema complexo de
linguagem.
Quando observamos a fala, ela se mostra sob forma de um
sinal acústico complexo. Lembre-se de como você recebe
auditivamente a fala proferida por dois personagens de um filme,
por exemplo, falando em árabe ou japonês. Esse sinal acústico
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que lhe chega é confuso, pois é um sinal contínuo, sem definições
claras, você não sabe identificar nem sequer onde começa ou
termina o som de uma palavra, a menos que você saiba falar um
pouco essa língua.
Quando, porém, falamos árabe ou japonês, a informação
sonora é decodificada pelo sistema cognitivo de forma qualitativa,
ou seja, o sistema possui uma especificidade para identificar os
sons dessa língua. No cérebro humano, há uma área especializada
para tal análise, e muitas pesquisas demonstram que, desde os
primeiros dias de vida, um bebê já tem atenção voltada para a
fala humana.
O sinal da fala é formado pelos fonemas
fonemas, que são unidades
aglutinadas e integradas na corrente contínua da fala. Observe
que, quando falamos, os sons se combinam nas palavras, e elas se
combinam entre si de forma a que não percebamos as unidades
mínimas.
Tomemos como exemplo a palavra a seguir...
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Fonema é a
menor unidade sonora
articulável
de uma língua, ou seja,
o menor
“pedacinho”
de som significativo
que podemos pronunciar.

casas
Se ouvirmos essa palavra e quisermos analisá-la em unidades
menores, provavelmente a repartiremos em sílabas e diremos que
ela é formada de dois “pedaços”: ca + sas
sas.
Se precisarmos dizer de quantos sons é formada a palavra
“amarelas”, é provável que respondamos: quatro.
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Se essas palavras estiverem em uma frase como, “as casas
amarelas da rua do Oliveira”, teremos ouvido:

ascazazamarelas daruadoliveira

Na verdade, quando o sinal de fala chega até nós, ele é um
contínuo, não ouvimos palavra por palavra, nem fonema por
fonema, ouvimos como se fosse uma “melodia”. É o nosso sistema
auditivo que faz uma análise detalhada desses sons, codificandoos, discriminando-os e categorizando-os.

Grafemas são
letras, ou grupos de letras,
que representam um fonema da língua.

Se observamos a escrita, poderemos ver que a representação
que se faz da fala é segmentar, ou seja, representamos as palavras
separadamente: “as casas amarelas da rua do Oliveira”. Na escrita,
representamos as frases, com ponto final, vírgula, letra maiúscula
grafemas,
e outros sinais, e representamos as palavras através de grafemas
os quais, por sua vez, representam os fonemas.
Veja que interessante: quando ouvimos, no primeiro
exemplo, a palavra casas e identificamos dois “pedaços” ou sons,
utilizamo-nos da unidade silábica para isso...
ca - sas
Quando, porém, dominamos a escrita, podemos perceber
que a palavra casas é formada por cinco sons, ou fonemas, que,
nesse caso, correspondem aos grafemas:
c+a+s+a+s
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Esse conhecimento, no entanto, só nos é dado através da
escrita, pois, se perguntarmos a uma criança de cinco ou seis anos,
ou a um adulto que não seja escolarizado, de quantas partes ou
sons é formada a palavra casas
casas, a resposta será provavelmente: é
formada de duas partes.
Essa representação da fala através de grafemas tem suas
particularidades. A palavra casas
casas, por exemplo, tem cinco fonemas
e é representada por cinco grafemas e cinco letras.
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/k/+/a/+/z/+/a/+/s/ - 5 fonemas;
c + a + s + a + s - 5 grafemas e 5 letras.
Agora, veja, por exemplo, a palavra osso
osso:
/o/+/s/+/o/ - 3 fonemas;
o – ss – o - 3 grafemas
grafemas;
o – s – s o - 4 letras.
Agora, veja: no caso da palavra cadeira
cadeira, normalmente
pronunciamos “cadêra”, pois dificilmente falamos o “i”...

O dígrafo ss
é considerado
um grafema,
a exemplo de
outros dígrafos tais
como: lh
lh. nh
nh,
rr
rr..

/k/ + /a/ + /d/ + /e/ + /r/ + /a/ - 6 fonemas;
c–a–d–e–i–r–a
- 7 grafemas;
c–a–d–e–i–r–a
- 7 letras.
É confuso? Pois bem, na verdade, quando dominamos bem
a escrita essas diferenças desaparecem e não nos damos conta de
tudo isso! Mas você pode imaginar que essas diferenças tornam-se
complexas questões no processo de alfabetização, tanto para as
crianças como para os adultos não-escolarizados. São questões
convencionais de representação da linguagem oral, em uma
determinada língua, que se constituem nas características
ortográficas dessa língua. Nós vamos ver, na próxima seção, algumas
questões mais específicas sobre a ortografia do português.
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O fato é que, na fala, falamos uma síntese de fonemas,
uma cadeia contínua de sons, ninguém fala fonemas
separadamente (exceto quando dizemos, por exemplo, “é”). A
unidade mais reconhecível na fala é a sílaba. Não é à toa que,
nas hipóteses que a criança fará sobre a escrita, antes de chegar à
fase alfabética, usará a representação da sílaba, porque ela percebe
que, de alguma forma, a escrita representa a fala. Mas, para
escrever, a criança precisará descobrir que a fala é formada por
fonemas, que não estão audíveis na cadeia sonora da fala. O
fato é que, na fala, falamos uma síntese de fonemas, uma cadeia
contínua de sons, ninguém fala fonemas separadamente (exceto
quando dizemos, por exemplo, “é”). A unidade mais reconhecível
na fala é a sílaba. Não é à toa que, nas hipóteses que a criança
fará sobre a escrita, antes de chegar à fase alfabética, usará a
representação da sílaba, porque ela percebe que, de alguma forma,
a escrita representa a fala. Mas, para escrever, a criança precisará
descobrir que a fala é formada por fonemas, que não estão audíveis
na cadeia sonora da fala.
A CRIANÇA E A DESCOBER
TA DO FONEMA
DESCOBERT
Da mesma maneira que o raciocínio analítico caracteriza a
atividade científica, tomando o lugar do raciocínio
analógico típico das pré-ciências, a invenção do alfabeto
constitui uma façanha científica, e seu domínio por parte
de cada criança remete ao pensamento científico,
constitui um ato pessoal de ciência
(MORAIS, 1996, p.89).

Morais nos “fala” que a criança, ao aprender o alfabeto,
torna-se um cientista, pois precisa fazer uma análise minuciosa
da fala para descobrir o fonema, e essa análise só será possível
com a instrução explícita do alfabeto. No processo de alfabetização,
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é comum chamarmos a atenção da criança para a decomposição
das palavras.
A palavra sala
sala, por exemplo, tem dois “pedaços”:

SA
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Cada “pedaço” se divide em pedacinhos ainda menores:
S

+

A

+

L

+

A

sala, o primeiro sonzinho
“Dizemos”, ainda, que na palavra sala
/s/ escreve-se com a letra “s”, ou que a sílaba “as.” é formada pelas
letras “s” + “a” e que tem o mesmo som do “s” de “sapato”.
Através dessas observações, o professor está decompondo o
sinal acústico da fala e associando os pequenos sons da fala - os
fonemas - aos grafemas. É assim que a criança aprende as primeiras
correspondências grafo-fonológicas (entre grafemas e fonemas) e
descobre o princípio alfabético da língua.
É no processo de alfabetização que a criança toma
consciência de que as palavras são compostas de fonemas e passa
a representar a fala através das letras, ou melhor, dos grafemas. Ao
longo da escolarização, o domínio das regras de correspondência
grafema-fonema vão se aperfeiçoando até que a criança passa
também a dominar as regras ortográficas.
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Como pudemos ver, o estímulo da linguagem oral é um
estímulo auditivo e o sistema cognitivo humano tem uma
aparelhagem específica para decodificar esse sistema. O
estímulo da linguagem escrita é um estímulo visual, e o
sistema cognitivo humano utiliza o sistema de linguagem
oral para decodificá-lo, mas é preciso aprender o código, por
isso “dizemos” que a linguagem escrita está estruturada sobre
a linguagem oral e utiliza os mesmos significados e a mesma
estrutura sintática desta linguagem.
Veja: quando eu leio uma notícia, por exemplo, no jornal
de minha cidade, as palavras ali escritas devem, primeiramente,
ser conhecidas por mim, e elas estão “arrumadas” dentro de uma
estrutura sintática que é própria da minha língua, ou seja, da
linguagem oral. Para que eu compreenda a notícia, além de
entender as palavras e a estrutura sintática, eu também utilizo os
conhecimentos que acumulei em minhas experiências e estabeleço
relações entre esse conhecimento e os conhecimentos de mundo
de que disponho. Nesse sentido, leitor e escritor estão numa relação
dialógica, de troca, pois os conhecimentos expressos no texto
interagem com os conhecimentos pessoais de cada leitor e, nessa
dinâmica, constroem um novo conhecimento. A partir desse
movimento, você pode concluir que a linguagem escrita é também
uma fonte alimentadora da linguagem oral.
Por outro lado, embora a linguagem escrita nos chegue
através de um sinal visual, é todo o sistema da linguagem oral que
possibilitará, em última análise, a compreensão desse sinal.
Quando eu decifro o código, posso acessar o seu conteúdo. É
assim que a linguagem escrita torna-se um importante instrumento
de informação e formação.
Até aqui vimos que a linguagem oral e a linguagem escrita
comungam de um mesmo sistema de significados e estruturas,
mas guardam entre si diferenças na forma de representação, por
isso dizemos que há uma isomorfia parcial entre elas.
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OUTRAS SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS
Vejamos, ainda, outros aspectos pertinentes a essas duas
linguagens....
Quando falamos, temos o interlocutor presente; os gestos,
prosódia, acompanham a nossa
a expressão facial, a entonação, a prosódia
fala e ajudam no processo de compreensão da mensagem. Quando
a mensagem não é clara, o interlocutor pode interferir, podemos
retomar o que foi dito, dar novas explicações e, assim, construímos
o discurso em parceria com nosso interlocutor. Através desse
intercâmbio, a coesão e a coerência do discurso podem ser
retomadas e refeitas a todo o momento; são, portanto, dinâmicas.

Prosódia é a
variação na
altura, na
intensidade,
no tom, na
duração e no
ritmo da fala.

Quando escrevemos, o interlocutor não está presente, temos
de supor esse interlocutor, ou seja, o nosso leitor. Temos de nos
antecipar às eventuais dúvidas que ele possa ter ao ler o nosso
texto, por isso temos de ser claros e objetivos naquilo que
escrevemos. Para ajudar nessa compreensão, como não temos os
mesmos instrumentos da linguagem oral, utilizamos as marcas de
pontuação e os recursos de construção frasal para dar ênfase a
determinadas partes do texto. Como escritores, temos de atuar
também como nossos próprios leitores, revisando e explicando
nosso discurso, sem ser, no entanto, repetitivos, pois na escrita o
leitor tem a possibilidade de retomar o que foi “dito”, lendo
novamente uma idéia anterior, por exemplo. A coesão e a
coerência do texto, portanto, têm de ser postas, não sendo
construídas segundo o mesmo processo que se dá na linguagem
oral.
Vimos, no capítulo 6, que há diferentes formas de falar,
desde as variações resultantes de regionalizações e culturas
diferenciadas até registros diferentes: quando eu falo com uma
criança pequena, uso uma linguagem diferente daquela que eu
usaria numa reunião com a diretoria da escola, por exemplo.
Quando eu organizo minha fala, a identidade desse meu interlocutor
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revela-se na maneira como vou expressar minha mensagem. As
formas sintáticas e as palavras que vou utilizar são compatíveis
com meu interlocutor, alterando-se se ele está numa relação de
maior ou menor intimidade comigo.
Quando escrevemos, embora as variações lingüísticas
expressas na linguagem oral tornem-se unificadas por um único
sistema de representação (as diferenças no falar não estão expressas
na linguagem escrita), ainda assim, quando escrevo um texto,
imagino quem é o meu leitor e dirijo-me a ele com palavras e
organização textual próprias para aquela interlocução, portanto
existem formas diferentes de construir um texto.
Se eu escrevo uma carta para uma amiga, os termos e a
construção das frases, e mesmo o conteúdo, serão diferentes dos
que eu usaria para escrever uma carta ao Secretário da Educação
do meu município, por exemplo. Essas variações também são
expressas nos textos literários. Assim é que temos textos escritos
em linguagem coloquial e textos escritos, por exemplo, em
linguagem científica ou acadêmica, o que já foi registrado no
capítulo 2, lembra? Podemos, também, “relembrar” os aspectos
referentes às diferenças de época expressas pela forma da linguagem
escrita e pelo vocabulário - se você não estiver bem lembrada(o)
desses aspectos, retome, no capítulo 4, seção 1, os aspectos de
“situacionalidade” e “aceitabilidade”.
As diferenças no falar, normalmente, não estão expressas
na linguagem escrita, no entanto os textos literários são uma
exceção e podemos reunir diversos textos que representam de
forma fidedigna o “falar” das comunidades. Você se lembra de
que, nas seções de literatura, vimos também como a tradição oral
de uma cultura torna-se expressa pela literatura, por exemplo,
através do cordel e, dessa forma, a linguagem escrita torna-se
importante veículo de transmissão dos costumes e da cultura de
um povo. Você já cantou ou já se encantou com alguma das
músicas do Adoniram Barbosa?
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E A ESCOLA?
Diante de tantas considerações, você pode estar se
perguntando: “E o que isso tem a ver com a minha prática
pedagógica?”
Vamos aprofundar esse assunto com mais detalhes na seção
3 deste capítulo, mas, antecipando essas considerações, podemos
observar que o professor tem de levar em conta que há uma
diversidade de habilidades lingüísticas em seus alunos, que cada
um traz um conhecimento de mundo e um acúmulo de
experiências pessoais que serão os subsídios para que ele possa
construir a linguagem escrita.
“Dissemos” anteriormente que a linguagem escrita está
“estruturada sobre a linguagem oral” e, portanto, se
desconsiderarmos essa subordinação, estaremos desvinculando o
nosso “fazer pedagógico” da realidade da criança. Como a criança
constrói a linguagem escrita baseando-se na sua linguagem falada,
a forma unificada de representação da escrita traz algumas
“dificuldades” quando a criança não utiliza a forma cultural
dominante na linguagem falada. Esses pontos serão ainda
abordados nas seções 2 e 3 deste capítulo.
Por outro lado, a linguagem escrita é uma outra linguagem,
com características e representações próprias e, por ser uma
representação da linguagem oral, torna-se também um signo
signo, um
instrumento, através do qual construímos nosso conhecimento.
Lembra-se de que discutimos acerca do signo no capítulo 2 e, no
capítulo 7, “falamos” sobre o desenvolvimento da escrita no ser
humano e na criança?
Como será que a escrita torna-se um instrumento? Já vimos,
no capítulo 7, que a criança precisa “descobrir” a função da
escrita para dela se apropriar, ou seja, é preciso que a escrita tornese para ela um meio de representação de modo que a criança
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Na seção 1
do capítulo
2,
registramos que
os signos são
instrumentos
psicológicos
que fornecem um suporte concreto para a
ação do homem sobre
o mundo.
É o signo
que permite
ao homem
libertar-se
do tempo e
do espaço
presentes e
estabelecer
relações
mentais
m e s m o
quando os
objetos não
estão ali à
sua frente. É
o signo que
possibilita
ao homem
fazer planos,
imaginar
algo ou criar
intenções.
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utilize a escrita como um meio para sua atividade cognitiva e
psíquica.
Agora, observe-se: você, como uma pessoa escolarizada, já
em nível universitário, que uso você faz da escrita? Vamos procurar
um exemplo bem cotidiano, pois não precisamos complicar para
perceber os ganhos que a escrita nos traz. Como é que você organiza
seu dia-a-dia? Se você tem muitas tarefas a cumprir num
determinado dia, você registra essas atividades em sua agenda, ou
num pedaço de papel para não esquecer e, muitas vezes, já nesse
registro, você organiza qual a atividade que você fará em primeiro,
em segundo, em terceiro lugar. Dessa forma, você se “desliga” das
tarefas a cumprir, ao mesmo tempo em que, ao registrá-las, você
garante que elas serão cumpridas. O que você fez? Criou um
instrumento através do qual controlará e direcionará a seqüência
das suas atividades
atividades, naquele dia. Foi a escrita, como signo, que
lhe possibilitou orientar e controlar toda a sua atividade. Nesse
caso, a escrita passou a ser um instrumento de memorização, de
registro. Não foi justamente dessa forma que os primeiros registros
escritos surgiram na História da humanidade? Pela necessidade
de criar uma representação?
Agora, imagine uma pessoa que não sabe ler ou escrever e,
como você, tem tantas tarefas a realizar no seu dia-a-dia. Ela tem
de desenvolver outras estratégias para lembrar do que precisa fazer:
quem sabe amarrar um barbante no dedo ou, talvez, pegar um
objeto que esteja associado a uma determinada atividade que vai
precisar fazer. Ela não usará as letras para representar, mas vai
utilizar um outro signo para mediar sua atividade.
As pessoas letradas usam a linguagem escrita de forma tão
diversa e tão incorporada ao seu modo de fazer e pensar as coisas e
o mundo que não se dão conta da importância dessa linguagem.
Quer ver outro exemplo?
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Quando você planeja uma aula, ou uma palestra, você
registra no papel suas idéias principais e a seqüência na qual elas
serão desenvolvidas. Ao dar sua aula, você pode não utilizar aquele
papel escrito, mas toda a sua atividade, naquele momento, estará
fundamentada naqueles registros que você fez no papel. Isso lhe
dá segurança e objetividade na sua ação, não é mesmo?
Poderíamos descrever, aqui, outras e outras tantas formas
em que a linguagem escrita, para uma pessoa letrada, assume
papel organizador, memorizador e diretivo tanto da atividade física
como da atividade do pensamento. Reflita sobre os mais diversos
exemplos que você encontrar, discuta com seus colegas, e você
verá, a todo o momento, as palavras, as letras, saltarem à mente
como formas de representar as mais diferentes atividades mentais.
Depois, reflita que ganhos você tem com a escrita, ou melhor, o
não
ocê ““não
que vvocê
ela!
não”” faria sem ela

*//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\\*
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ATIVIDADE
Repassando nossas considerações sobre as semelhanças e as
diferenças entre a linguagem oral e a linguagem escrita, construa
um resumo sobre as características de uma e outra linguagem,
destacando pontos de convergência que interessam à atividade
escolar.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
Comentário
Nesse resumo, você deve ter pontuado que, na linguagem oral, o estímulo é auditivo e nos
chega de forma contínua, tendo o sistema cognitivo humano um aparato específico para sua
decodificação. Na linguagem escrita, o estímulo é visual, sua representação é segmentar, e o sistema
cognitivo não tem um aparato específico para decodificá-lo; é preciso, portanto, primeiramente
aprender o código. Um dos pontos de convergência entre essas duas linguagens é que tanto a
linguagem oral como a linguagem escrita utilizam um mesmo sistema de significados e estruturas, o
que confere a elas uma dependência para a qual nós, como professores, devemos estar atentos. Outras
características importantes que você deve ter pontuado dizem respeito à presença/ausência do
interlocutor/leitor, o que exige formas diferentes de construção da coesão e da coerência do discurso/
texto. Como fator de grande importância para a atividade pedagógica, você não pode ter esquecido
as considerações a respeito da diversidade lingüística que os alunos trazem para a escola e que deverá
ser considerada como ferramenta para a aquisição da linguagem escrita.
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ENTRE LETRAS E SONS
Seção 2

Objetivo específico:
. descrever as bases do sistema de representação
alfabética do português do Brasil.
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A capacidade de leitura é, como qualquer outra
capacidade cognitiva, uma transformação de representações
[...] em outras representações[...]
(MORAIS, 1996, p. 112).

Você se lembra de que falamos na seção anterior que entre
a linguagem escrita e a linguagem oral há uma isomorfia parcial?
Ou seja, a escrita e a fala guardam semelhanças e diferenças entre
si. A escrita quer representar a fala, mas essa representação não é
idêntica. A escrita não representa, por exemplo, as diversas formas,
as variações regionais e culturais que o povo brasileiro evidencia
na fala.
No capítulo 7, vimos que, no desenvolvimento das formas
de representação da linguagem oral, a escrita alfabética é a última
etapa na evolução da escrita da humanidade, até agora. A forma
de representar os pequenos sons da fala através de letras traz uma
certa facilidade de representação: através de um conjunto finito
de símbolos (24 letras no caso do português), é possível escrever
todas as palavras (passadas, presentes e futuras) da língua.
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Sistemas
logográficos
são aqueles
que representam
a
linguagem
oral ao nível
da palavra ou
do morfema
e não contêm
informação
sobre como
se pronuncia
a palavra. A
l í n g u a
portuguesa,
m e s m o
sendo alfabética, utiliza alguns
logogramas,
por exemplo: R$, @.
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Em sistemas logográficos
logográficos, como em um dos tipos de escrita
japonesa, por exemplo, o número de caracteres a ser aprendido é
de cerca de dois mil se consideramos os mais utilizados hoje em
dia (no total, são cinqüenta mil caracteres), o que, você há de
concordar, leva muitos anos para ser aprendido e dominado
plenamente. No Japão, os primeiros caracteres da língua escrita
são ensinados já a partir dos três anos de idade nas escolas infantis,
muito embora os japoneses tenham também adotado uma outra
forma de registro escrito, baseado numa representação fonêmica.
No sistema logográfico, quando uma nova palavra surge, é preciso
aprender sua representação como se fosse uma nova forma. Nos
sistemas alfabéticos, constrói-se a grafia da nova palavra a partir
das regras de conversão fonema-grafema, ou melhor, de regras
fonológico-grafêmicas.
As regras fonológico-grafêmicas são as regras para
convertermos os sons da fala nos símbolos da escrita, ou seja,
escrevermos. As regras grafêmicosão as regras para escrevermos
fonológicas são as regras para decodificarmos uma palavra
escrita, ou seja, para descobrirmos sua pronúncia, para lermos
uma palavra.
Pode parecer que essas regras sejam as mesmas, mas, no
caso do português do Brasil, as regras para a decodificação, para a
leitura, são mais uniformes, mais constantes, ao passo que, para a
escrita, as regras são em maior número e de maior complexidade
e, em alguns casos, não temos regras definidas, mas apenas
convenções acerca da forma como se escreve uma determinada
palavra. Estas questões serão detalhadas durante o estudo desta
seção.
Nosso objetivo nesta seção não é fazer um estudo completo
das regras ortográficas do sistema alfabético brasileiro e, portanto,
vamos tocar apenas nos principais aspectos e exemplificá-los.
Atualmente, temos um importante estudo sobre os princípios do
sistema alfabético do português do Brasil feito por Leonor ScliarCabral, que aborda, de forma minuciosa, as regras de codificação
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e decodificação do nosso sistema alfabético. Como não é nosso
objetivo tratar dessas questões exaustivamente, fizemos a seguir
considerações que envolvem a classificação de Faraco (1992) e de
Scliar-Cabral (2000) para um primeiro contato com o assunto.
Outras referências encontram-se citadas no final desse capítulo
como sugestões de aprofundamento.
De maneira geral, as relações entre grafemas e fonemas são
de dois tipos: relações biunívocas e relações cruzadas. E o que é
isso?
As relações biunívocas são aquelas em que há um valor
sonoro para cada grafema, e cada grafema possui um, e um só,
d ”,
valor sonoro. É o caso de grafemas, como, por exemplo, o “d
d /, em todas e quaisquer
que representa apenas um único fonema /d
d / na escrita,
ocorrências. Quando queremos representar o fonema /d
por exemplo, sempre o representamos com o mesmo grafema:
d ”. São relações biunívocas no português:
“d
p

t
b

d

f
v

nh
lh

As relações cruzadas são aquelas nas quais um valor sonoro
pode ser representado por mais de um grafema, ou em que um
grafema pode representar mais de um fonema. No primeiro caso,
estamos falando da correspondência fonológico-grafêmica que
ev
er uma palavra. No segundo caso, estamos
utilizamos para escr
escrev
ever
falando da correspondência grafêmico-fonológica que utilizamos
para ler uma palavra.
Vejamos os exemplos. No primeiro caso, um valor sonoro
com mais de uma representação grafêmica é, por exemplo, o caso
do fonema /ss / que pode ser representado por diferentes grafemas:
ss
sç
sc
“ss ”, “ss
ss”, “çç ”, “cc ”, “xxc ”, “xx ”, “sç
sç”, “sc
sc”, “zz ”
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selo

poço

cinema

excelente

máximo

nascer

paz

cresça

massa

Esses exemplos podem não corresponder à variação
lingüística de toda a população brasileira. Dependendo da
pronúncia de uma região, podemos encontrar a pronúncia, por
paz
pax
exemplo, da palavra “paz
paz” como se fosse um “xx ” no final, “pax
pax”
(como é a pronúncia dos cariocas) e não como o fonema /s/. Com
isso, você já pode perceber que a escrita não pode representar
todas as formas de pronúncia.
Semivogal
é, em linhas
g e r a i s ,
quando uma
vogal se junta a outra
vogal e com
ela forma
uma sílaba.
Por exemplo: herói,
troféu, pai.

No segundo caso, em que um grafema pode representar
mais de um fonema, vamos ter, por exemplo, o caso do grafema
“ee ”, que pode representar:
.o fonema /ee/:
to
.o fonema ‘ee ’ aber
aberto
to:
.o fonema ‘ee ’ nasalizado
nasalizado:

pêlo
ppeele
pente

.o fonema /ii/:
(dizemos “eli”.)

el
elee

.a semivogal /yy/:

ár
áree a

( dizemos “ária” )
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Essas relações cruzadas são, muitas delas, guiadas por regras
que levam em consideração o contexto silábico, sintático e
semântico em que ocorrem e por isso podem ser previsíveis pelo
contexto. Veja:
c a s a / c o l a / c u b o - o som /k/ sempre será
representado pelo grafema ““cc” antes das vogais a, o, u.
q u e r o / q u i l o - o som /k/ será sempre representado
pelo dígrafo qu antes das vogais e e i.

C
A
P
Í
T
U
L
O
VIII

Percebeu por que essas relações são previsíveis? Porque
acontecem sempre no mesmo “ambiente”. “Olhamos” as vogais e
decidimos se usamos a letra c ou o dígrafo qu
qu, não precisamos ir
ao dicionário para checar isso!
Mas você também sabe que, em algumas ocasiões, ficamos
tão em dúvida acerca de como grafar uma palavra que precisamos
recorrer ao dicionário para isso. Há situações em que, por exemplo,
alguém nos pergunta como se escreve uma determinada palavra
e, para responder, precisamos escrever a palavra para ter certeza
da resposta que vamos dar. Isso já aconteceu com você? Pois é, ao
escrever, visualizamos a forma da palavra e checamos como ela
deve ser escrita, buscando na memória sua forma. Nesse momento,
é o vocabulário, o léxico ortográfico, que armazenamos durante
nossa vida como leitores que “dará” a resposta, portanto você pode
prever que é durante o processo de alfabetização que uma criança
vai, aos poucos, dominando as regras ortográficas de sua língua.
Então, resumindo, há relações biunívocas, relações cruzadas
previstas pelo contexto e relações cruzadas não previstas pelo
contexto, certo?
As relações cruzadas não previstas por regras e que dependem
de uma memorização por parte do aprendiz, estão presentes
principalmente na escrita.
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ATIVIDADES
Vamos fazer uma atividade e logo tudo isso ficará mais claro!
Complete o quadro abaixo com o som, o fonema, que o
grafema “g” representa em cada uma das palavras:

g aroto som de ____
g ordo som de ____
g uri
som de ____
g ente som de ____
g irafa som de ____
Reúna, agora, as palavras que têm o mesmo fonema
representado pelo grafema “gg ”.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
Agora, escreva uma regra para a pronúncia de cada um
dos grupos
Gr upo 11: o grafema “g” tem som de ............. todas as
vezes que aparecer antes de __________________.
Gr upo 22: o grafema “g” tem som de ............. todas as
vezes que aparecer antes do __________________ .
Essas são as regras da decodificação do grafema “gg”, não é?
Com apenas duas regras, sabemos como ler
ler, como pronunciar,
esse grafema em todas, ou melhor, quase todas, as suas ocorrências.
Quase todas, pois ainda temos as ocorrências como em “água”,
“guia”, “guerra”, “guincho”, “agüentar”, das quais não vamos tratar
aqui.
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Vejamos, então, o inverso, como eu posso construir regras
para a escrita dos fonemas representados nos dois grupos do
exemplo anterior.
O grupo 1 reuniu os exemplos: garoto, gordo e guri
guri, e o
grupo 22, reuniu as palavras gente e girafa
girafa.
Podemos, então, formular a seguinte regra para o grupo 1:
O fonema /gg / escreve-se com o grafema “g” sempre que estiver diante dos
o / e /u
u /.
fonemas /aa /, /o

Parece, porém, que não conseguimos tão facilmente deduzir,
para o grupo 2, regras para a escrita do fonema inicial das palavras
gente
girafa
“gente
gente” e “girafa
girafa”. Por mais que procuremos uma constância nas
formas de escrever tais grupos de palavras, vamos descobrir que
não podemos formular regras para a escrita dessas palavras. Veja
as palavras:
gente,, geléia
geléia,, jeito
jeito,, gema
gema,, jegue
jegue,, girafa
girafa,, jibóia
jibóia,, jipe
jipe,, ginásio.
gente
Todas essas palavras têm o mesmo fonema inicial, mas cada
uma é escrita com um grafema diferente, alternando entre o “gg ” e
o “jj ”. Essas são palavras que exemplificam um tipo de relação
cruzada que não é previsível pelo contexto, ou seja, não está prevista
por regras, é arbitrária e, portanto, depende de uma memorização.
Depois desse exercício, você acha mais difícil ler ou escrever
a língua portuguesa? Parece que as maiores dificuldades são com
relação à escrita. Para ler, raramente temos dúvidas de como se
pronuncia uma palavra em nossa língua.
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Se olharmos com cuidado, estudando atentamente o
sistema alfabético do português do Brasil, vamos ver que, para a
leitura, com pouquíssimas exceções, todo o processo é guiado
por regras, ou seja, possui uma regularidade
regularidade. Essas regras são,
em comparação com a escrita, mais previsíveis e em menor
número. A escrita, embora tenha também diversas relações
biunívocas (aquelas pontuadas no início desse capítulo), não é
totalmente guiada por regras, havendo inúmeras ocasiões em que
a grafia correta das palavras depende de memorização, como
você pôde perceber no exercício anterior.

A APRENDIZ
AGEM DA LEITURA E DA ESCRIT
A
APRENDIZA
ESCRITA
Podemos, depois de entender um pouco o sistema de
representação de nossa língua, refletir sobre como uma criança
precisa fazer para aprender a lidar com essas características
particulares de representação fonema-grafema e grafema-fonema.
Essas características da língua portuguesa, descritas
anteriormente, fazem com que um leitor iniciante, ao aprender
os valores fonéticos (a pronúncia) de cada grafema, seja capaz de
decodificar a maioria das palavras da língua. Para a escrita, no
entanto, as regras são mais complexas ou, por vezes, não temos
regras; é natural, então, que o processo de aprendizagem da
ortografia se estenda por mais algum tempo, sendo possível, às
vezes, encontrarmos um bom leitor, mas não tão bom escritor
assim, em termos de ortografia. As crianças dominam a leitura
muito antes de saber escrever corretamente as palavras. De certa
forma, isso pode ser um ganho quando utilizamos a leitura para
que a criança estenda seu vocabulário visual de palavras, ou seja,
através da leitura, ela tomará contato com diversas palavras cuja
escrita ainda não domina.
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Outra questão que podemos observar quanto à escrita é o
fato de ela não representar as diversas variações lingüísticas
lingüísticas. Essa
característica pode ser tomada como uma vantagem, pois seria
complicado representar cada hora de um jeito, a grafia de uma
mesma palavra falada nas diversas regiões, não é mesmo? Pode ser,
também, um fator de complicação
complicação, pois quando o nosso aluno
tem uma variação na pronúncia de uma palavra que não condiz
com a forma com que falamos, ou com a forma culta aceita,
temos de tratar dessa questão com cuidado.
Veja, por exemplo, uma criança que, na sua variedade
lingüística, pronuncia as palavras “claro”, “Cláudio”, “blusa”, como
“craro”, “Cráudio”, “brusa”. A escrita é um modo uniforme de
representar a fala utilizada por diversas comunidades lingüísticas
que possuem uma variação na maneira de falar, ou seja, de
pronunciar as palavras. O professor tem de conhecer, considerar e
valorizar essa diversidade de seus alunos ao invés de recriminá-la
ou discriminá-la. Lembra-se de que já tratamos dessas questões
no capítulo 6?
Cada aluno que nos chega traz um acúmulo de
experiências pessoais e de conhecimento de mundo que
lhe confere habilidades lingüísticas particulares e
diversas, as quais serão os subsídios para que ele possa
construir a linguagem escrita.
Você se lembra também de que “dissemos” anteriormente
que a linguagem escrita está estruturada sobre a linguagem oral
e que, portanto, se não considerarmos essa subordinação, estaremos
desvinculando o nosso “fazer pedagógico” da realidade da criança.
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Assim, no caso do exemplo anterior, da criança que fala
“craro”, “Cráudio”, “brusa”, temos de considerar que essa é sua
forma, e também a de seu grupo cultural, de expressar-se. A
linguagem escrita convencionou
convencionou, porque escolheu a princípio uma
epr
esentação desses vvocábulos
ocábulos
epresentação
variação “culta” da língua oral, a rrepr
de uma forma diferente
diferente. Se assim considerarmos, poderemos
aceitar a forma que o nosso aluno traz ao falar determinadas
palavras sem classificá-las de “erradas”. Poderemos, então, orientar
e ensinar à criança estratégias para memorização dessas formas
conv
encionais de escrita para essas palavras que não “combinam”,
convencionais
na sua variedade lingüística, pronúncia e grafia. Podemos tratar
essas formas como sendo formas totalmente arbitrárias de
representação, como faríamos ao ensinar à criança que temos de
“guardar
na
memória” que
“massa”
se
escreve com “ss”
e não com “ç”.
P o d e m o s
recomendar a
nosso aluno que
memorize
a
forma escrita de
palavras como
“ c l a r o ” ,
“Cláudio”,
“blusa”, as quais
são escritas com o
“l” e não com o “r”. A próxima seção abandonará mais alguns
aspectos que poderemos discutir acerca dos conceitos de “certo” e
“errado” na escrita da língua.
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PARA SABER MAIS...
Você conhece as músicas de Adoniram
Barbosa? Procure ouvi-las, pode ser numa loja
de música ou com algum(a) amigo(a)
seu(sua). Observe que Adoniram Barbosa
consagrou-se como compositor e intérprete, na
música popular brasileira, utilizando um “falar”
particular.
No site www.vidaslusofonas.pt/asvidas, você
encontrará um pouco sobre a história do
compositor e algumas das letras de suas músicas.
Vamos transcrever uma delas para você se
deliciar.
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O Arnesto nus convidô prum samba
ele mora no Brás,
nóis fumo não encontremos ninguém.
Nóis vortemos cuma bruta duma réiva,
da outra veis
nóis num vai mais!
No ortro dia
encontremo co Arnesto
que pediu descurpa, mas nós num aceitemos.
Isso num se faz Arnesto,
nóis num se importa,
mais você devia
ter ponhado um recado na porta.
Breque falado
(Breque
falado:) Anssim: Oia turma, não deu
pra esperá. Aduvido que isso num faz mar , e num tem
importança.
De otra veis nóis te carça a cara!
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VARIEDADE CUL
TA E A ESCOL
A
CULT
ESCOLA
Seção 3
Objetivo específico :
- definir norma culta e explicar o seu papel no ensino de
Língua Portuguesa.
[...] qualquer variedade lingüística,
seja ou não a dos segmentos socialmente
mais favorecidos, apresenta diferenças
conseqüentes da situação discursiva
(BRITTO, 2000, p.57).

Você encontrou, neste capítulo, a interface entre a
modalidade escrita e a falada, a relação dessas modalidades com a
ortografia e, agora, nesta seção, nós vamos refletir um pouco sobre
o uso da norma culta. De início, é importante que você tenha
presente a definição de norma culta como sendo a variedade de
língua pautada nas normas de “bem falar e de bem escrever”
contidas em manuais nos quais se faziam registros de uma
determinada variedade de língua – oriunda de uma modalidade
específica, a saber, a modalidade escrita usada nos grandes clássicos
da literatura - num determinado momento histórico.
Você deve estar se perguntando o que a norma culta, também
chamada língua padrão e norma padrão
padrão, objeto de estudo no
ensino tradicional de língua portuguesa está fazendo neste capítulo.
Até o momento, você se deparou com uma abordagem nada
tradicional no que tange à aquisição da linguagem oral e ao processo
de desenvolvimento da escrita. “A essa altura dos estudos” sobre a
linguagem, você já percebeu que a orientação teórico-metodológica
de seu Curso de Pedagogia é uma abordagem sócio-histórica, a
qual toma como base o conhecimento e a experiência do homem
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decorrente de sua atuação no meio ambiente em que vive. É
seguindo essa mesma linha de entendimento do desenvolvimento
humano, que vamos abordar esse item tradicionalíssimo no ensino
de língua portuguesa.
Queremos, no entanto, deixar claro a você que o espaço
ocupado pela norma culta neste capítulo não tem por objetivo
reafirmá-la como única variante de prestígio, mas, ao contrário,
desmistificar o seu status de ideal de língua a ser alcançado.
Sabemos ser essa uma tarefa não muito fácil, pois a defesa histórica
da norma culta, encabeçada pelos gramáticos puristas de plantão
e com o aval da mídia e do senso-comum, apóia-se na equivocada
associação entre a norma culta e a idealização da língua nacional,
cujo entendimento se baseia na crença que vê a língua como
uma instituição estável, imutável, homogênea, saudável e,
principalmente, correta, e que deve ser respeitada.
O que pretendemos com essa breve incursão é fazê-la(o)
refletir acerca da idealização em torno dessa variedade e de como
o ensino nela centrado despreza qualquer outra variedade
lingüística, excluindo, por conseguinte, também os falantes dessas
variedades. Essa conseqüência, aliás, não é mencionada, muito
menos considerada, nas defesas em prol do predomínio da norma
culta e da manutenção dos estudos de língua centrados na
gramática normativa, empreendida pelos gramáticos tradicionais.
Aqui também, faz-se necessário que você tenha presente a definição
de gramática e algumas das formas de conceber a gramática.
Para o entendimento desse tema, selecionamos três tipos de
gramática, a seguir listados e detalhados ao longo desta seção.
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CONCEPÇÕES DE GRAMÁTICA
Gramática normativa - É o manual com regras de bom uso
da língua, vistas como necessárias a quem pretende expressarse corretamente.
Gramática descritiva - É a descrição das regras de uma dada
língua, resultado de pesquisas sobre o modo de
funcionamento dessa língua específica e as ocorrências
verificadas nela.
Gramática internalizada - São as regras que os falantes
apreendem, a partir de suas hipóteses acerca do
funcionamento da língua e das quais fazem uso em suas
manifestações de fala.
Vejamos as
especificidades
de cada uma
dessas áreas
de conhecimento.
Gramático:
que escreve
acerca
da
gramática, ou
que se dedica
a
estudos
gramaticais.
Lingüista:
p e s s o a
versada no
estudo das
línguas
(FERREIRA,
1999).

Vamos, então, tentar compreender um pouco acerca do
porquê da celeuma que cobre as discussões, entre gramáticos e
lingüistas
lingüistas, em torno da norma culta e cujos argumentos
fundamentam-se, de um lado, na tradição da gramática normativa
e, de outro, no fenômeno da heterogeneidade lingüística.
A VARIEDADE CUL
TA
CULT
Vimos, até o momento, principalmente, no capítulo 6,
dedicado à variação e ao preconceito lingüístico, que a língua
possui múltiplas formas de se realizar, determinadas por fatores
também variados como a idade dos falantes (por exemplo: a gíria,
a fala das crianças, a fala das pessoas idosas etc.), o contexto
discursivo no qual se encontram (uma situação formal, uma
reunião de trabalho, um diálogo entre pai e filho etc.) a região
em que vivem etc.
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Assim, tendo tomado conhecimento da legitimidade das
variedades lingüísticas, você está autorizada(o) a esclarecer e a
defender, na sua comunidade, os registros que lhe são
característicos, contribuindo, dessa forma, para a conscientização
acerca da heterogeneidade lingüística na sociedade e para a redução
do preconceito lingüístico.
Todos nós temos conhecimento da existência de uma única
variedade aceitável de língua, dita norma culta ou padrão
padrão, em
detrimento de todas as outras variedades passíveis de realização
da língua. Você deve lembrar que, lá no capítulo 6, nós já
abordamos essa questão. O assunto, porém, suscita muita
polêmica, pois existe um conceito idealizado de língua portuguesa
que não corresponde à realidade vivenciada pelos falantes. Além
das crenças em torno da língua, já citadas e desmistificadas na
seção do Preconceito Lingüístico, vamos, ainda, usar outros
argumentos com o objetivo de esclarecer e conscientizar você,
futuro professor, de que a norma culta não é a representante da
língua portuguesa e de que seu real uso se aplica a uma
circunstância específica. Qual seria, então, esse momento em que
a norma não só se justifica, mas é necessária?
Você, certamente, depois de ter estudado o capítulo 6, já
se encontra em condições de responder a essa pergunta. Se
respondeu que o momento em que o uso da norma culta se faz
necessário é o momento no qual utilizamos a modalidade escrita
da língua, respondeu corretamente. De fato, essa é a modalidade
que utiliza as normatizações previstas no padrão culto da língua.
Quando, ao escrevermos um trabalho científico, um artigo para o
jornal, ou mesmo, quando elaboramos trabalhos da faculdade,
a formalidade da linguagem que deve compor textos como os
exemplificados e o alcance de tais textos exige que tomemos como
referência a norma culta da língua. Quando, porém, escrevemos
um bilhete para nosso filho, marido, namorado(a) ou para nossos
pais, a linguagem é outra, não é mesmo? Ela é muito mais intimista
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e econômica, porque partimos do pressuposto de que nosso
interlocutor não necessita de informações muito precisas, dado
que ele sabe do que estamos tratando. Assim, nem mesmo na
modalidade escrita, o uso da língua padrão se impõe de modo
absoluto.
Mas é em outra modalidade lingüística, na fala, que outro
equívoco se perpetua: o de que a norma culta falada equivale à
norma culta escrita. Você, que já estudou o capítulo da oralidade
e o capítulo da escrita, sabe perfeitamente que ninguém fala do
modo como escreve, que, ao contrário, a escrita é uma tentativa
de representar a fala. Novamente, vamos estabelecer a distinção
entre uma fala formal – usada por você em uma reunião de
trabalho – e que, portanto, exige de você a adoção de uma
linguagem mais polida; e uma fala informal, no contexto familiar,
por exemplo. Logo, a norma culta falada está circunscrita ao
fenômeno da variedade lingüística.
Você pode, ainda, não estar suficientemente esclarecida(o)
acerca do uso da variedade culta e argumentar que o seu domínio
é condição para quem pretende “subir na vida”. O senso comum,
sem sombra de dúvidas, concordaria com a assertiva, “o domínio
da variedade padrão está relacionado às classes socialmente mais
favorecidas”. Estudos mostram que essa crença não se sustenta
atualmente (basta lembrar o fenômeno dos novos ricos no Brasil)
e apontam razões históricas para que essa relação tinha se
estabelecido.
A norma culta, como variedade de prestígio, teve sua origem
na necessidade de uma modalidade de escrita que pudesse ser
usada nas várias relações sociais que, a partir de um determinado
momento histórico, fez-se presente. A modalidade eleita para
atender a essa necessidade histórica, no entanto, foi a modalidade
usada pelas classes mais favorecidas, a quem a condição econômica
garantia o acesso a uma educação, muitas vezes, realizada na
Europa, educação que, no que diz respeito à linguagem, sempre
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tomava por base a literatura, os grandes escritores e suas grandes
obras. Esse tipo de educação, como você pode imaginar, não era
ofertado à grande maioria da população. E, desse modo, ousamos
“dizer”, apesar da brevidade do relato, que a norma culta instituiuse como uma espécie de língua ideal, baseada nos clássicos da
literatura e se revelou característica de uma época e de um
determinado grupo social.
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A partir dessa trajetória, Norma culta é ...
convenção social com regras relativamente explícitas
sobre ortografia, concordância nominal e verbal,
regência e uso de determinadas expressões lexicais
(BRITTO, 2000).

Essa concepção perpassa desde sempre o conceito de ensino
de língua portuguesa, e isso não garantiu êxito a tal processo de
ensino. Ao contrário, sabemos, seja no papel de educadores ou de
pais, que o ensino da língua materna nas escolas, na maioria das
vezes, é um retumbante fracasso. Basta que perguntemos às nossas
crianças o que elas acham das aulas de Língua Portuguesa.
O depoimento possivelmente irá na direção de aulas chatas,
centradas no ensino de regras da gramática, conjugações, exceções
etc.
Esse é um problema de dimensões histórico-ideológicas, que
reflete diretamente a concepção de ensino de língua, perpetuada
em nossas escolas - concepção esta que interliga tradicionalmente
ensino de gramática normativa a ensino de língua - e referenda,
desse modo, uma modalidade lingüística como a mais correta,
elegendo-a como única representante da língua nacional. Embora
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saibamos que questões como essas estão enraizadas na tradição de
ensino, acreditamos que dar início à reflexão e à conscientização
dos professores é, por certo, um passo necessário.
Reflita, por exemplo, a respeito do fato de que ensinar língua
portuguesa, para a maioria dos professores, significa ensinar a
gramática, e ensinar gramática equivale a ensinar gramática
normativa. Segundo Bagno (2000, p. 9), “uma receita de bolo
não é um bolo”, assim como língua não é gramática, e ensino de
língua não é ensino de gramática. Veja você, que os manuais de
gramática, de modo geral, tentam fazer um registro das formas
lingüísticas verificadas na língua com objetivos normativistas, não
se limitando a descrever o comportamento lingüístico tal qual se
apresenta naturalmente no dia-a-dia dos usuários da língua – assim,
é a receita do bolo, não o bolo em si.
A GRAMÁ
TICA NORMA
TIV
A, A GRAMÁ
TICA
GRAMÁTICA
NORMAT
VA,
GRAMÁT
DESCRITIV
A E A GRAMÁ
TICA INTERNALIZ
ADA
DESCRITIVA
GRAMÁTICA
INTERNALIZADA
O mesmo equívoco verificado na concepção do ensino da
língua pode ser encontrado na concepção de gramática, isto é,
parece haver um único modo de se conceber o ensino de línguas e
um único modo de se conceber a gramática. Você já percebeu
que, assim como existem formas variadas de se empreender o
ensino de língua, também é possível encontrar outras formas de
se conceber a gramática e o seu ensino.
De modo geral, a forma comum de se conceber a gramática
é como manual de “normas de bem falar e escrever”, não é mesmo?
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A norma culta é fundamentalmente centrada na Gramática
Normativ
a, que tem como propósito primeiro ditar regras de “bom
ormativa,
uso da língua”. Para essa concepção de gramática temos a seguinte
definição:
[...] é o conjunto sistemático de normas para bem falar e bem escrever,
estabelecidas pelos especialistas, com base no uso da língua consagrado
pelos bons escritores (FRANCHI, apud TRAVAGLIA, 1997, p.24).

Podemos afirmar que, de um modo geral, essa é a concepção
de gramática encontrada em nossas escolas e utilizada pelos
professores de Língua Portuguesa que, muitas vezes, endossam
tal concepção sem nem mesmo refletir sobre o ensino de língua
que praticam. A ausência de cursos de atualização, acrescida pelo
enfoque do material didático, eminentemente normativista,
contribui para o engessamento das práticas pedagógicas.
É comum encontrar nos manuais uma mistura de
prescrição, de determinação do que é correto e elegante usar,
com uma mistura de descrição da língua, que é o que define a
Gramática D
escritiv
Descritiv
escritivaa . Uma gramática de base descritiva se propõe
a “dizer” como é, como se comporta uma determinada língua ou
variedade. Para Travaglia (1997, p.32), a gramática descritiva
caracteriza-se por
[...] descrever e registrar para uma determinada variedade da língua em
um dado momento de sua existência as unidades e categorias lingüísticas
existentes, os tipos de construção possíveis e a função desses elementos,
o modo e as condições de uso dos mesmos.

Logo, enquanto saber gramática na concepção normativa
significa conhecer e dominar as normas de bom uso da língua, na
concepção descritiva saber gramática significa distinguir as
categorias, as funções e as relações intervenientes em sua
construção, descrevendo a estrutura interna da língua e
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avaliando sua gramaticalidade (FRANCHI, apud MENDONÇA,
2001). O conceito de erro nas duas concepções é fator de clara
distinção. Vejamos por que:
ERRO
GRAMÁTICA
NORMATIVA

Todo e qualquer uso que esteja fora dos padrões
lingüísticos estabelecidos pela norma culta
como ideais, por exemplo: “Me alcance aquela
revista, por favor.” Iniciar uma frase com
pronome oblíquo átono é construção proibida
pela gramática normativa.

GRAMÁTICA
DESCRITIVA

O que não ocorre sistematicamente na língua,
em nenhuma das variedades observadas, por
exemplo: “Uma gato”. Nenhum falante do
português usa uma construção como essa.

Como você pode observar, nem mesmo o conceito de “erro”,
que até então lhe parecia indiscutível, é estável. Um conceito
oscila na medida em que mudamos a perspectiva de análise. Os
estudos da linguagem demonstraram que o que, de certo, podemos
afirmar é que o “erro” não existe; que as manifestações lingüísticas
são modos de expressar a história de cada um e de expressar a
forma como a língua representa o mundo a sua volta. E, para
ajudar, efetivamente o falante a dominar as variedades de prestígio,
é necessário, antes, valorizar a variedade lingüística que caracteriza
esse falante, pois desprezar as variedades lingüísticas demonstra,
não só uma atitude preconceituosa, mas, também, ignorância/
desconhecimento acerca das alterações pelas quais passam as
línguas no seu processo de “evolução”.
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Segundo Gnerre, (apud GERALDI, 1999, p.58) o que
distingue a variedade culta das demais:
· é a associação à escrita;
· é a associação à tradição gramatical;
· é inventariada nos dicionários;
· é apresentada como portadora legítima de uma tradição cultural;
· é tida como fundamental à unidade nacional.
Considerando a compreensão da língua como um
fenômeno heterogêneo, você há de concordar que parece estranho
eleger uma única variedade como representante de uma tradição
cultural, desprezando todas as outras manifestações culturais e a
conseqüente interferência de tais manifestações no modo de falar
das pessoas. Parece estranho, ainda, considerar essa mesma
variedade como responsável pela unidade nacional, tendo em vista
que, em decorrência de seu estabelecimento, dá-se a discriminação
dos usuários de outras variedades.
A pergunta que ainda cabe fazer é: os ícones de nossa
literatura moderna, com suas obras-primas carregadas de uma
língua viva e pulsante, não são modelos da variedade culta? Esses
autores, de sabida notoriedade, não servem como modelo para o
“bem falar e o bem escrever”? Parece-nos que o prestígio da norma
culta se deve ao fato de que uma variedade lingüística representa
o que representam os “pseudofalantes” dessa variedade na
sociedade.
Vamos prosseguir com nosso estudo acerca das concepções
de gramática.Faremos uma reflexão um pouco mais extensa acerca
Internalizada, pois a reflexão sobre essa gramática é
da Gramática Internalizada
muito importante, dado que referenda a desmistificação da norma
culta como ideal de língua. De acordo com Franchi (apud
TRAVAGLIA, 1997, p 28), gramática intrenalizada
corresponde ao saber lingüístico que o falante de uma língua desenvolve
dentro de certos limites impostos pela sua própria dotação genética
humana, em condições apropriadas de natureza social e antropológica
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Você participou ou acompanhou de perto a aquisição de
língua materna de alguma criança? Se a resposta for afirmativa,
você se lembra de tê-la ensinado a formar, a estruturar frases? Em
algum momento foi necessário, por exemplo, ensinar a ordem
que os elementos formadores da frase ocupam nela para que haja
sentido? Não, não é verdade? Uma criança em condições normais
de desenvolvimento é capaz de elaborar uma frase como:
Nenê quer brincar.

O uso do
vocábulo
“revisteiro”,
aqui, não equivale à palavra dicionarizada cujo
significado se
refere à pessoa que elabora revistas
ou a lugar
para depositar revistas.

O difícil seria ouvir algo como “Brincar quer nenê” não é
mesmo? Não lhe surpreende o fato de que crianças, ainda que
muito pequenas, sejam capazes, não só de saber usar as regras
internas da língua, mas, também, de criar palavras novas para
atender à sua necessidade de comunicar algo? Uma criança, por
exemplo, querendo se referir ao osso de frango sem saber como,
usa um conhecimento de um outro campo lexical, como o das
frutas, e transfere tal conhecimento para a área que precisa ser
conceitualizada dizendo: “o caroço do frango”. Você, como
professor, consideraria errada uma criação como essa? Quer ainda
um outro exemplo? A criança querendo ir até a banca de revistas,
o ?” E, neste caso, que atitude você
evisteiro
diz ao pai: “Vamos ao revisteir
tomaria?
Vamos pensar juntos sobre isso? Vamos nos colocar uma
questão, muito usada no meio lingüístico: “Como pode a criança,
em tão pouco tempo de exposição à língua, ser tão proficiente no
uso da língua materna, ou seja, ser capaz de um número infinito
de elaborações?” Você se lembra dos conceitos de competência e
desempenho vistos no capítulo 5? Pois bem, esses são conceitos
importantes, na verdade, são características humanas que asseguram
o eficiente desenvolvimento de nossas capacidades para produzir
e compreender uma língua. Para que uma criança, com normais
condições de desenvolvimento, aprenda a falar, basta tão-somente
que ela seja exposta a um meio ambiente estimulante, ou seja,
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basta que ela viva entre falantes da língua materna. Ao ser exposta
a um meio no qual haja comunicação entre as pessoas, a criança
constrói para si mesma uma teoria sobre o funcionamento da
língua, ela deduz, a partir do que ela ouve, quais são as regras que
governam o sistema lingüístico no qual ela está inserida.
Tomemos os exemplos citados há pouco. A criança, com
base na sua experiência lingüística, foi capaz de criar uma palavra
(revisteiro) e de transferir uma outra, que atendesse à sua
necessidade de expressão. O princípio de escolha da palavra
“caroço” para substituir “osso” segue um esquema de raciocínio
bastante complexo, dado que, no seu modo de raciocinar, ambos
se encontram no interior de uma massa carnosa e dão sustentação
a essa massa. No segundo exemplo, a criança usou a mesma
categorização, o mesmo princípio, para a formação de palavras,
como a palavra “jornaleiro”, que designa aquele que vende jornal;
como a palavra “leiteiro”, que designa aquele que vende leite, e
seguindo esse raciocínio, “revisteiro” é usado para designar aquele
que vende revista. Evidentemente, essas teorizações acontecem
sem que a criança se aperceba disso, sem que ela precise parar
para pensar sobre a forma como está constituindo a sua gramática
internalizada.

A ESCOL
A E A NORMA CUL
TA....
ESCOLA
CULT
Muitos são os estudos lingüísticos cujo foco de pesquisa
está no ensino da Língua Portuguesa em nossas escolas e, na
maioria das vezes, no inegável fracasso dessa tarefa. Mais do
que um fracasso, o ensino da língua materna na escola tem
sido, em muitos casos, um desserviço à sociedade, dado que,
nossas crianças entram na escola sabendo falar sua língua e
a principal contribuição dessa instituição é desenvolver
nelas a certeza de que não sabem falar a própria língua.
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Você pode, então, estar pensando que as aulas de
Língua Portuguesa são dispensáveis da grade curricular. Veja
bem, as aulas de Língua Portuguesa são fundamentais para
desenvolver adequadamente as competências comunicativa
e textual de nossos alunos. A escola, porém, tem a
responsabilidade de oferecer aos alunos um número variado
de textos, sejam eles escritos ou orais, formais ou informais,
reconhecendo, dessa forma, a heterogeneidade lingüística,
aceitando as tantas formas de se conceber a língua e o seu
ensino. A crítica à escola é a respeito da perpetuação do uso
de uma única variedade lingüística, sem considerar seriamente
o mecanismo de exclusão embutido nessa atitude. A proposta
que surge como resultado das pesquisas lingüísticas não é
excluir, abandonar as normas ortográficas, “mas [esperar]
que os erros, os estrangeirismos e os neologismos sejam objeto
de reflexão nas relações de ensino, de forma que, na escola,
se estude uma língua viva e não uma língua morta” (
MENDONÇA, 2001, p.255).
Você se lembra das considerações de Soares (1986)
sobre o “bidialetalismo”, apresentadas no capítulo da variação
e do preconceito lingüístico? Pois, então, você lembra que a
proposta da autora é fornecer ao aluno acesso ao dialeto
padrão, ou seja, à norma culta, mas sem menosprezar o dialeto
do grupo ao qual pertence seu aluno. Cabe à escola municiar
seus alunos também com essa variedade, sem desprestigiar a
variante dominada pelo grupo social ao qual pertence. É
preciso desmistificar a necessidade do uso predominante da
norma culta. Devemos ter presente que nossa variante
lingüística é resultado de nossa história familiar, de nossos
domínios culturais, do contexto no qual estamos inseridos.
O que esperamos da escola e de seus professores é um
rompimento com o que Mendonça (2001) chama de política
de fechamento
fechamento, isto é, a redução “das possibilidades de
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sentidos de textos”. O que isso quer dizer? Quer dizer que
quando elegemos uma única variedade de língua como
aceitável, excluímos, desprezamos todo o universo de
variedades da língua trazido pelos alunos e, com isso,
reduzimos, e muito, o envolvimento desses alunos na
produção de significados.
Essa política de fechamento associada ao que Britto
(2000) chama de política dos formadores de opinião (são
eles o livro didático, a mídia e os vestibulares) formam uma
rede poderosa em torno do ensino tradicional de língua
materna. Desmantelar esses mecanismos significa aceitar que
a língua é instável e heterogênea.
Essas considerações de Mendonça (2001) e de Britto
(2000) denunciam, de algum modo, a forma limitadora com
que a escola trabalha a construção dos sentidos nos textos,
circunscrevendo a abordagem a uma leitura dirigida,
fundamentada na tradição normativista da língua. Se você
recepção, registradas
retomar as discussões sobre estética da recepção
mundo, registradas
no capítulo 3, e sobre conhecimento de mundo
no capítulo 4, observará a impossibilidade de agir de forma
assim limitadora em se tratando da construção dos sentidos
do texto oral ou escrito.
Questões metodológicas específicas sobre como abordar,
na escola, o tratamento da heterogeneidade da língua serão
apresentada no caderno II de linguagem.
*//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\\*
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ATIVIDADE
1. Com base no estudo desta seção, elabore você mesma(o) uma
definição do que é norma culta
culta.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
2. Considerando o conteúdo desta seção responda: Qual é o papel
da gramática na escola?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
Comentário
Você, ao definir norma culta, deve ter pontuado o predomínio de uma variedade de língua,
como sendo a única correta e a única aceitável no sistema de ensino brasileiro. Tal ação resulta em
implicações discriminatórias em relação às pessoas que não dominam essa variedade, ou seja, o padrão
culto da língua. Em relação ao ensino da gramática na escola, é importante que você tenha presente
que a mudança deve ocorrer no foco do ensino de Língua Portuguesa. Esse ensino deverá promover
o desenvolvimento das habilidades lingüísticas dos alunos ampliando seus conhecimentos decorrentes
de sua gramática internalizada, ao invés de se pautar precipuamente na memorização de regras e
exceções presentes nos manuais de gramática normativa da língua portuguesa.
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RESUMO
Ao estudar este capítulo, você pôde relacionar a linguagem
oral à linguagem escrita, identificando alguns pontos em que elas
se assemelham e outros em que elas se diferenciam, com vistas a
melhor fundamentar sua ação pedagógica. Também pôde
acompanhar as reflexões acerca do predomínio de uma única
variedade de língua no ensino de língua portuguesa e a conseqüente
segregação decorrente desse ato.
Na primeira seção, ao estudar cada uma dessas linguagens,
você pôde identificar suas características a fim de relacioná-las na
ação pedagógica, estabelecendo a interface entre linguagem oral e
linguagem escrita. Na segunda seção, você pôde descrever as bases
do sistema de representação alfabética do português do Brasil,
estudando os princípios gerais sobre os quais o nosso sistema
alfabético está estruturado e dimensionando alguns passos que
seu aluno precisará trilhar em direção à apropriação da ortografia
da língua portuguesa. Por fim, com as discussões acerca da norma
culta no ensino de Língua Portuguesa, apresentadas na terceira
seção, você pôde definir norma culta, compreendendo melhor
qual é papel da norma culta na escola.
Esperamos que você tenha podido, ao “olhar” essa
constelação de dados, relacionar as questões discutidas à sua
atividade, ao seu background e ao seu aporte teórico, vislumbrando
um norte para sua prática pedagógica diária.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a finalização deste Caderno, concluímos a “conversa”
para a qual convidamos você na apresentação do Caderno 1a
– A linguagem e suas múltiplas manifestações, no entanto
não colocaremos um ponto final em nossa interlocução, mas
uma vírgula ou, quem sabe, reticências, afinal continuaremos
dialogando em nossos encontros ou pela mediação dos recursos
de comunicação dos quais dispomos no ensino a distância.
“Dissemos” a você que a linguagem nos move e, sendo assim,
queremos manter a “conversação” com você até que o processo
de estudo desta disciplina se efetive em plenitude.
Foi um longo percurso até aqui, não é verdade? Sabemos
que nossa proposta deve ter se constituído um desafio, dada a
diversidade de tópicos implicados na discussão da linguagem,
mas estamos certas de que você compreendeu o fio condutor
dos três cadernos: a linguagem e suas diferentes manifestações,
a construção participativa dos sentidos da linguagem e a
interface entre a linguagem oral e a linguagem escrita.
Estamos seguras de que você, com o estudo deste
Caderno 1c – A linguagem oral e a linguagem escrita
escrita, pôde
compreender como a criança adquire e desenvolve a linguagem
oral, assim como pôde entender o que é variação lingüística e
as implicações dessa teoria na ação escolar no que diz respeito
à linguagem. Estamos seguras, ainda, de que, ao finalizar este
Caderno, você conseguiu relacionar a evolução da escrita na
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História da humanidade com o desenvolvimento
da escrita no universo infantil, compreendendo os significados do letramento na sociedade contemporânea, assim
como identificou as características da linguagem oral e da
linguagem escrita, os pontos de convergência entre ambas
e suas particularidades, entendendo o que é norma culta
e a importância de refletir sobre o papel dessa variedade
no ensino de língua materna. Sabemos, por outro lado,
que você ainda não encontrou, aqui, todas as respostas
que procura, mas isso é bom, porque remete você às tantas referências bibliográficas que pontuamos ao final de
cada Caderno.
Enfim, estamos seguras de que, tendo desafiado você
a empreender uma longa jornada de estudos no campo da
linguagem, conseguimos “visitar”, ainda que brevemente,
alguns dos muitos territórios que precisamos conhecer para
mediar a caminhada de nossos alunos pelo vasto universo
lingüístico que compõe o mapa da vida humana. Foi, de
fato, um prazer ter dialogado com você!
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N o t a : Em
algumas
o b r a s ,
optamos por
referir mais
de um ano
de publicação, ainda
que omitindo
as
edições. Esse
comportamento
se justifica
tendo em
vista que o
texto
foi
produzido
em equipe e,
não raro,
uma mesma
obra
foi
consultada
em
diferentes edições, por
diferentes
membros da
equipe.
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