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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta como objetivo discutir a mobilidade dos gêneros discursivos 

utilizados no assentamento Poções-GO e verificar como são usados para atender às 

necessidades dos assentados. Durante os cursos realizados pelos técnicos do Senar Rondon: 

Cozinha rural e Frangos e galinhas poedeiras: criação pelo estilo caipira, bem como em 

outros encontros ou durante as entrevistas realizadas, pudemos perceber que há um 

entrecruzamento de vozes do saber científico com o saber empírico. Partimos da concepção 

de Marcuschi (2009, 2011), do filósofo Bakhtin (2003) acerca do estudo com gêneros e 

apoiamo-nos também em Pêcheux (1988, 1990), que nos situa no campo da Análise do 

Discurso (AD). Por meio da metodologia qualitativa, embasados na pesquisa etnográfica, 

constatamos, na interação, o entrecruzamento de vozes da empiria e da técnica científica nas 

escolhas que os interlocutores fazem de determinado gênero. Após o contato com os 

colaboradores por meio da observação participante e da realização de entrevistas, percebemos 

que alguns gêneros discursivos se transformam de acordo com as necessidades socioculturais 

e emergem de acordo com o lugar do sujeito e dos papéis que assumem, num processo de 

profunda diversidade, heterogeneidade e dialogismo. Esses sujeitos acatam alguns gêneros, 

adaptam e descartam outros. Há situações em que adquirem apenas a linguagem científica que 

lhes interessa, mas na maioria das vezes demonstram, na prática, que absorveram os 

conhecimentos científicos adquiridos nos cursos mencionados.  

Palavras-chave: gênero, sujeito, interação, vozes sociais.  
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ABSTRACT 

 

 

The goal of this study is to understand and discuss the  mobility of discourse genres used in 

settlement Poções-GO  and verify how they are used to meet the needs of the settlers. During 

the courses conducted by the staff of SENAR Rondon: Rural kitchen and  chickens and laying 

hens: production by in the rural style as well as in other meetings or during personal 

interviews, we realized that there is an interweaving of voices of scientific knowledge and 

empirical knowledge. From these courses we intend to describe and analyze how so different 

subjects relate in socio-interactive process. Beginning with the concept of Marcuschi (2009, 

2011), the philosopher Bakhtin (2003) about the study of genres and we also support in 

Pêcheux (1988, 1990) that lead us into the field of Discourse Analysis (DA). By the means of 

qualitative methodology, based on ethnographic research, we have found, in the interaction,  

the encounter of voices of the empirical and scientific techniques in the choices that subjects  

make about certain genres. After the contact with these subjects by means of participatory 

observation and realization of interviews, we realized that some discourse genres are 

transformed according to the socio-cultural needs and emerge according to the place of the 

subject and the roles they assumed in a process of deep diversity, heterogeneity and 

dialogism. These subjects heed some genres, adapt and discard others. There are situations in 

which they only acquire scientific language that interests them, but in most cases they 

demonstrate, in practice, they have absorbed the scientific knowledge acquired during  the   

courses mentioned above. 

 

 Keywords:  genre – subject – interaction – social voices. 
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INTRODUÇÃO 

 

 ABRINDO A PORTEIRA 

 

Abre a porteira que eu quero entrar 

 Cidade grande me faz chorar... 
De manhãzinha quando o galo canta 

A gente se levanta e começa a trabalhar 

Tira leite da vaquinha vendo o sol raiar 

E vai cuidar da roça pra poder vingar... 

 

Petrúcio Amorim 

 

         

 Que efeito os cursos ministrados por técnicos de diferentes áreas no Assentamento 

Poções [GO] causam em seus moradores? Essa foi a inquietação primeira desta pesquisa. 

Como professora de português e inglês no Instituto Federal Goiano – Câmpus Ceres há 6 

anos, tivemos a oportunidade de participar de diversos projetos de extensão e 

transdisciplinaridade. Nosso primeiro contato com esses sujeitos trouxe muitas questões que 

nos instigaram a pesquisar a linguagem usada nesse local. 

 Quando a porteira do Assentamento Poções [GO] se abriu, observamos a existência 

de um galpão de reuniões com capacidade para abrigar cerca de 60 pessoas. A estrutura era 

totalmente aberta nas laterais, coberta com telhas metálicas e assoalho de chão batido (terra). 

Ao lado dessa construção, havia um viveiro de mudas para revenda, de onde era possível 

visualizar mais duas casas de pequenos proprietários de terra. Ao longe, percebemos que se 

tratava de construções simples, feitas de alvenaria. 

 Era o ano de 2012, época em que não tínhamos uma perspectiva de pesquisa na área 

de linguagem. Estávamos reunidos: professores, técnicos do SENAR Rondon e alunos do 

Instituto Federal Goiano – Câmpus Ceres, oriundos dos cursos de Agronomia, Agropecuária, 

Biologia e Zootecnia. Pela segunda vez, o Instituto conseguira uma inserção em um desses 

projetos e isso era de extrema importância para a instituição, já que dentre as suas principais 

metas está a realização de projetos de extensão relacionados aos cursos oferecidos pela 

Unidade de Ensino (BRASIL, 2009).   

  Todas as ações no Assentamento são coordenadas pelo SENAR Rondon (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural) e têm como meta promover o intercâmbio técnico e 
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cultural. Essas ações acontecem em diferentes áreas rurais do interior do país. Essa foi a 

segunda etapa da 4ª edição de intervenções do SENAR Rondon no “Poções”. A primeira 

iniciou-se em 27 de março de 2012 e teve a duração de seis dias. Para essa etapa, foram 

contempladas as áreas de manejo e conservação do solo, produção e nutrição de ruminantes 

(bovinos e ovinos), boas práticas na manipulação de alimentos, manejo de Frango Caipira, 

manejo em suinocultura, saúde e meio ambiente e manejo de Plantas Frutíferas. (SENAR, 

2011).  

 Naquela terça feira, 27 de março/2012, antes de iniciarem-se as atividades no campo, 

houve uma reunião envolvendo professores, técnicos agrícolas e assentados para direcionar os 

trabalhos do campo, relacionados às atividades mencionadas. Nesse momento, foram feitos 

alguns esclarecimentos acerca do cronograma estabelecido (27/03/ a 01/04/2012), dos 

propósitos a serem atingidos pela intervenção e de algumas normas técnicas, tais como 

vestuário adequado e  segurança no trabalho, itens necessários à implantação e 

desenvolvimento do projeto.  

 Nós, professores e alunos do IFGOIANO, juntamente com os técnicos do SENAR, 

fomos recebidos por alguns moradores do local. A grande maioria é composta por mulheres, 

na faixa etária entre 25 a 45 anos, mas havia também alguns homens que participariam da 

atividade acima descrita. Eram pessoas em trajes simples, aparentemente entusiasmadas e 

receptivas à nossa presença. Preocupadas em nos acolher, levantavam para oferecer seus 

lugares nos poucos assentos que ainda estavam disponíveis.  

   Durante a apresentação dos organizadores – técnicos agrícolas e professores do 

IFGOIANO – Câmpus Ceres, verificamos que o público ouvia em silêncio desconfiado e 

surgiu-nos a suspeita de que não fariam perguntas mesmo que não estivessem entendendo as 

informações. Uma inquietação invadiu-nos, pois sentimos a necessidade de saber qual era o 

entendimento daqueles sujeitos acerca do que estava sendo detalhado. Essa mesma 

preocupação nos acompanhou quando soubemos que no final dessas atividades os assentados 

receberiam um material escrito em forma de apostila. Perguntamo-nos se a linguagem do 

texto oferecido era acessível a eles e qual seria sua reação acerca dessa apostila. Por meio de 

uma conversa informal, durante o intervalo, chegou até nosso conhecimento que os 

assentados costumam fazer adequações nos textos para facilitar o manejo e agilizar a 

interpretação dos projetos com os quais são agraciados.  

Surgiu-nos então o interesse em conhecer como esses assentados lidam com a 

linguagem.  Desse modo, partimos da concepção de Souza (2012, p. 419) de que “cada 
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comunidade humana criou seus símbolos a partir de relações endógenas e exógenas das 

diversas línguas e linguagens, de modo disperso e em constante mutação”. Por isso, julgamos 

interessante verificar como se dá a interação no entrecruzamento discursivo dos gêneros de 

ordem científica e os de ordem empírica.  

Mesclam-se assim, dois tipos de conhecimento: o conhecimento vulgar, popular, a 

que chamamos de conhecimento empírico e o conhecimento científico. O primeiro, baseado 

na imitação de experiências vividas, geralmente transmitido de “geração para geração por 

meio da educação informal e baseado em imitação e experiência pessoal; portanto, 

empírico...” (LAKATUS; MARCONI, 2003, p. 75). Esse tipo de conhecimento é desprovido 

de uma sistematização detalhada.  O segundo, o saber científico, é transmitido por meio de 

treinamento apropriado, ancorado em métodos científicos. Esse tipo de conhecimento 

aprofunda-se em perguntar o porquê e de que forma ocorrem certos fenômenos. A diferença 

entre ambos os conhecimentos não é a veracidade dos fatos, mas a forma, o método e os 

instrumentos utilizados (MARCONI e LAKATUS, 2010). 

Empregar o rigor metodológico em uma pesquisa qualitativa não é uma tarefa fácil. 

É preciso muito cuidado principalmente ao lidar com o termo “rigor” que, em uma primeira 

instância, parece não abrir espaço para nenhum tipo de flexibilidade. Por isso, concordamos 

com Macedo (2009, p. 38) quando ele afirma que “rigor e flexibilidade andam juntos na 

pesquisa qualitativa; o excesso de rigidez deve ser corrigido ou equilibrado com a 

flexibilidade, assim como o excesso de flexibilidade tem que ser corrigido com o 

tensionamento justo”.  Sabemos que esse tipo de pesquisa dá margem a uma multiplicidade de 

saberes e práticas, que não significam uma forma exata de pensar no dizer desse autor, ou de 

trilhar caminhos que conduzam a uma verdade incontestável,  

 

mas sobre uma inserção no debate e na defesa, de jeitos, etnométodos, de pensar e 

de construir os caminhos da pesquisa, em termos técnicos, éticos, estéticos e 

políticos, que nos possibilite qualidade na produção do conhecimento e suas 

implicações (MACEDO,  2009, p. 76). 

 

O rigor metodológico utilizado nas técnicas para seleção de amostra e coleta de 

dados confere à pesquisa maior credibilidade, inserindo-a no âmbito do conhecimento 

científico (LAKATUS 2003) e a ele nos submetemos. 

Para trilhar esse caminho, centramos atenção na investigação das relações entre os 

gêneros discursivos de ordem científica e os de ordem empírica. Para tanto, vamos nos 

amparar inicialmente na concepção bakhtiniana de gêneros que se embasa na perspectiva 



16 

 

  

dialógica da linguagem. Segundo Bakhtin (2010), a vida é dialógica por natureza e o 

dialogismo é o princípio constitutivo da linguagem, o outro é peça fundamental no processo 

de comunicação. Nesse sentido, Bakhtin (2010) afirma que nenhum discurso é individual, 

porque para existir é necessária a interação de pelo menos dois interlocutores e, também, 

porque um discurso sempre mantém relações dialógicas com outros discursos, assim como 

um gênero também mantém essas relações dialógicas com outros gêneros. 

Para Bakhtin (2003, p. 262), os gêneros são “tipos relativamente estáveis de 

enunciados”, concepção que adotamos neste estudo, pois, nos cursos oferecidos aos 

assentados defrontam-se dois padrões textuais bem diferenciados: os textos de ordem 

científica trazido pelos técnicos e os textos de ordem empírica, frutos da vivência linguística 

daqueles sujeitos. Compreender essa diversidade linguística em uma comunidade que já 

possui seus símbolos na prática diária foi a nosso maior desafio.  

O estudo dos gêneros tem demonstrado que sua variedade é imensa e podemos dizer 

mesmo que é inesgotável, dada a sua complexidade (BAKHTIN, 2003). Os gêneros 

organizam nossos diálogos cotidianos, nossa rotina de trabalho, nossa lista de compras de 

supermercado, enfim, programam nossa vida. Por isso, observamos os gêneros utilizados na 

rotina do assentamento. Uns são mais estáveis, por fazerem parte de um processo também 

estável, como os documentos jurídicos, textos didáticos; outros mais fluidos por aparecerem 

momentaneamente; ora desaparecem ora se transformam com a mesma naturalidade com que 

surgiram.  

 Bakhtin (2003) afirma que toda e qualquer atividade humana ocorre intermediada 

pela linguagem, por meio de enunciados. Esses enunciados diferenciam-se das unidades da 

língua por terem autor e um interlocutor. No Assentamento Poções não é diferente. Esse 

filósofo russo defende ainda que a natureza dos gêneros deve ser pensada por meio de 

enunciados orais ou escritos. Sabemos que ações interativas acontecem na e pela linguagem, a 

qual é sempre intermediada por um gênero discursivo. Esses gêneros são utilizados nos 

momentos de interação comunicativa no meio social, em nosso caso, durante os cursos e 

treinamentos. Ao comunicarmos, certamente levamos em conta, ainda que 

imperceptivelmente, que nosso interlocutor também compartilha conosco o gênero de que 

estamos fazendo uso no momento da enunciação.      

     Utilizamos uma multiplicidade de gêneros de acordo com o sujeito a quem nos 

dirigimos e também de acordo com o lugar de onde enunciamos.  Assim, se falamos do lugar 

de professor, de mãe, de patrão ou do lugar de técnico ou de assentado, geralmente 
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apoderamo-nos do gênero específico para a posição que ocupamos. Dessa forma, os gêneros 

são oriundos de processos sociais em que os sujeitos buscam uma compreensão mútua que 

seja suficiente para direcionar suas atividades, assim como partilhar significados que visem à 

praticidade de suas ações (BAZERMAN, 2011).  

 Esta pesquisa investiga o uso dos gêneros discursivos e sua adequação, segundo 

determinados usos e finalidades nos eventos presenciados no Assentamento Poções (GO) nos 

anos 2012–2013–2014. Nosso embasamento teórico parte das concepções de Bakhtin (2003) e 

recorremos também a seus debatedores que voltam suas pesquisas para o estudo do gênero e 

do discurso. Por isso, consideramos ainda vários pesquisadores como Marcuschi (2009, 

2011), que atua no propósito de explicar os complexos campos da linguagem, abrangendo 

temas relevantes como a interculturalidade de gêneros, em Pêcheux (1988, 1990),  e Orlandi 

(2008, 2011), que nos situam no campo da Análise do Discurso, fazendo-nos ver presentes  os  

discursos inter-relacionados ao sujeito, à história e à ideologia.  

Filiamo-nos aos pressupostos da Análise do Discurso para analisar as relações entre 

os discursos a partir dos enunciados e dos gêneros empregados pelos usuários. Ao focarmos 

no discurso, levamos em conta que ocorre uma variedade de práticas e de atividades de 

linguagem e para cada esfera dessas atividades há um repertório de enunciados discursivos e 

de gêneros do discurso que se ampliam e se modificam. As alterações vão desde a curta 

réplica do diálogo cotidiano às mais variadas formas de exposição científica, de acordo com 

as necessidades sócio-históricas (BAKHTIN, 2003). A ampliação, adaptação ou substituição 

de um gênero por outro pode acontecer não só em situações de formalidade de um curso, mas 

também em situações absolutamente informais.  Dessa forma, surgiram algumas perguntas 

que direcionam nosso trabalho: 

 

1. Como os assentados utilizam os gêneros de ordem empírica e os gêneros de 

ordem científica no processo sociointeracional? 

2.   Como se deu o processo de adaptação da linguagem  apresentada durante os cursos 

Cozinha Rural e Frangos e Galinhas Poedeiras: criação pelo estilo caipira? 

            3. De que forma a compreensão da adaptação de gêneros pode contribuir para o 

processo socioeducativo dos assentamentos? 

 

 No intuito de responder essas perguntas, nossa pesquisa navega para além das reuniões 

e dos cursos que acontecem no assentamento, já que após esses eventos realizamos entrevistas  
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visitando esses sujeitos em casa, no trabalho, em suas atividades de rotina. Firmamos assim o 

objetivo geral desta investigação, que é compreender e discutir a mobilidade dos gêneros 

discursivos que povoam o Assentamento Poções e, nesse contexto, verificar como são usados 

para atender às necessidades dos assentados.  Assim, este trabalho de pesquisa tem como 

objetivos específicos:  

 

 Descrever como os sujeitos - assentados e técnicos – empregam os gêneros de 

ordem empírica e os gêneros de ordem científica no processo sociointeracional; 

 Delinear o procedimento de adaptação realizado pelos assentados acerca da 

linguagem apresentada pelos técnicos, durante os cursos “Cozinha Rural” e 

“Frangos e Galinhas Poedeiras: criação pelo estilo caipira”, no ano de 2013; 

 Verificar as possibilidades de contribuições socioeducativas que a adaptação 

dos gêneros pode propiciar a pessoas que lidam com assentamentos. 

   

  Esclarecemos que não é nosso interesse entrar no âmbito da discussão que envolve a 

educação formal, portanto, nosso enfoque volta-se para os aspectos da linguagem  utilizada 

pelos sujeitos envolvidos no assentamento, em relação aos cursos e sua aplicação. 

  Este trabalho inclui-se em uma pesquisa de cunho qualitativo. A coleta de dados 

realizou-se no segundo semestre de 2012, durante o ano de 2013 e no mês de janeiro de 2014, 

no Assentamento Poções [GO], a 200 km de Goiânia, capital do Estado de Goiás.  Nos cursos 

que utilizamos para a coleta, havia 20 (vinte participantes) ao todo, dentre os quais, contamos 

com 08 (oito) colaboradores, a princípio. Essas pessoas não atuaram como auxiliares, mas sim 

como sujeitos da pesquisa. Uma vez que a pesquisa etnográfica não se realiza apenas com a 

visão do pesquisador e, portanto, exige um partilhamento por parte do sujeito pesquisado, 

tomamos a iniciativa de denominá-lo colaborador. Assim, nosso corpus constitui-se a partir 

dos enunciados desses sujeitos durante os cursos, bem como através das entrevistas que nos 

foram concedidas. Também faz parte desse processo o material elaborado pelo SENAR 

Rondon e a análise da linguagem utilizada pelo técnico para se comunicar com o grupo. 

  Esses sujeitos ocupam o lugar social de assentados, proprietários de pequenos lotes 

de terra que normalmente trabalham no próprio assentamento, portanto, mais relacionados 

com o saber empírico. Entretanto, isso não significa que estão imunes a sofrer influências da 

exterioridade, por isso, há situações em que se inscrevem em outro lugar discursivo, como no 

momento em que participam dos cursos ministrados pelo SENAR Rondon.  
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  Dessa forma, entendemos que aquele sujeito que até então representava a função 

social de assentado, cujas principais atribuições consistem em cuidar da casa, do gado ou das 

plantações passou a exercer a função social de aluno. Ele assiste às “aulas”, copia, participa. 

Podemos entender então que assim como os assentados exercem a função social de alunos, os 

técnicos exercem a função de professores e a instituição que representam, de escola, uma vez 

que o “SENAR vem mobilizando esforços e reunindo experiências para oferecer serviços 

educacionais de qualidade” (SENAR, 2011, p. 7). 

  Para lidar com esses sujeitos, recorremos a três instrumentos de coleta de dados: o 

questionário, o diário de campo e a entrevista semiestruturada.  Esta investigação caracteriza-

se como interpretativista, uma vez que nossa metodologia precisa permitir o aprofundamento  

das experiências com adultos residentes em um assentamento.   

Atendendo ao propósito de discutir as relações entre gênero e sujeito, ciência e 

empiria tornou-se primordial visitar o assentamento semanalmente e comparecer aos cursos 

que se realizaram no período da coleta de dados.  

Várias pesquisas acerca da linguagem têm sido realizadas em assentamentos. Dentre 

elas, chamou-nos a atenção a tese de doutoramento de Fernandes (2001), Interação social e 

formação discursiva no movimento de luta pela terra. Esse autor investigou a formação 

discursiva de um grupo de assentados a partir da interação desses com outros grupos sociais 

que seriam a favor ou contra o Movimento de Luta pela Terra, em um grupo de Sem-Terra do 

Triângulo Mineiro. Além disso, focalizou os dêiticos temporais e espaciais e considerou que 

essas categorias linguísticas possibilitam resgatar a constituição dos sujeitos, bem como seus 

percursos interacionais. Esse pesquisador analisou ainda os sentidos discursivos do termo 

“terra” como função social, o que possibilita a reintegração social desses sujeitos assentados.       

Já Garcia (2012), em seu trabalho intitulado Um lugar chamado Palheiros: os 

sentidos dos discursos de trabalhadores e trabalhadoras rurais de um assentamento de 

Reforma Agrária no Rio Grande do Norte direcionou sua investigação para o campo da 

Linguagem, Subjetividade e Cultura, procurou compreender a linguagem quando se constrói 

discurso e avaliou como os sujeitos se constituem histórica e socialmente. Essa autora 

analisou, também, o modo pelo qual a habilidade de escrita se insere na vida desses sujeitos.  

Nosso trabalho não lida com questões relacionadas a grupos de pessoas que sejam 

contra ou a favor do Movimento de Luta pela Terra, nem mesmo centra-se apenas nos 

processos de escrita. Embora nossa investigação seja em um assentamento e também 

investigue o processo sociointeracional, tivemos a preocupação de verificar diferentes 
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dimensões de uso da língua por meio da adaptação de gêneros do discurso no assentamento 

Poções–GO em situações formais e informais. Por essa razão, selecionamos gêneros que se 

encontram nos cursos, mas também aqueles que fazem parte da rotina diária dos assentados.  

Ao verificar o uso dos gêneros de ordem científica e os de ordem empírica no 

Assentamento Poções [GO], acreditamos que esta pesquisa pode servir de orientação para 

profissionais que visam ministrar cursos a moradores de assentamento, a partir de posturas 

que favoreçam o processo de interação entre professores, engenheiros, técnicos agrícolas e 

assentados. Essa preocupação em adequar a linguagem, o gênero discursivo ao contexto de 

assentamentos rurais se justifica porque nesse ambiente ocorre o encontro dialógico entre 

sujeitos bem diferenciados e se não nos ativermos às diferenças culturais do grupo visitado, 

pode se tornar complicado lidar com a heterogeneidade.  

Apoiamo-nos na convicção de que é necessário pressupor que os assentados já 

possuem seus saberes adquiridos na vivência do assentamento e no próprio conhecimento de 

mundo já acumulado em sua memória (FERNANDES, 2007a). Essa preocupação se 

fundamenta, uma vez que esse público constantemente é convidado a participar de cursos 

ministrados por técnicos, professores e instrutores, geralmente usuários de uma linguagem 

científica. 

Para atender aos nossos propósitos, dividimos este trabalho em quatro capítulos. O 

primeiro, guiado pela fundamentação teórica, traz as concepções de língua e interação, 

dialogismo e enunciação e, dentro da Análise do discurso, abrem-se a discussões acerca do 

texto e do discurso, do sujeito discursivo, das condições de produção do discurso, da 

formação discursiva e do interdiscurso.   

O segundo capítulo desenvolve as concepções sobre o foco maior de nossa pesquisa: 

apresenta o conceito de gênero nas perspectivas textual e discursiva e engloba o tripé 

bakhtiniano: o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional.   

O terceiro capítulo tem a finalidade de apresentar a metodologia empregada de modo 

a esclarecer a forma como os dados são analisados e descreve, portanto, as condições de 

produção no cenário da pesquisa, o Assentamento Poções [GO], bem como os programas 

públicos que cerceiam um assentamento e os sujeitos envolvidos nesse trabalho. 

No quarto capítulo, partimos para os procedimentos de análise, focados no 

entrecruzamento de vozes entre sujeito representante do conhecimento científico e do 

conhecimento empírico por meio dos gêneros discursivos. 
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CAPÍTULO 1 

 

PREPARANDO O TERRENO: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

                                                                           
O signo se torna a arena                                                                                    

onde se desenvolve a luta de classes.   

                                                                          Michael Bakhtin /Volochínov (2010).                                 

  

 

Neste capítulo, partimos da ideia de que não é aconselhável considerar a evolução 

científica simplesmente abandonando as teorias outrora estudadas, mas sim considerando os 

pressupostos antigos, pois é por meio deles que surgem os novos paradigmas (FERNANDES, 

2007). Assim, este capítulo traça um percurso acerca do conceito de língua, a partir de 

Saussure e a perspectiva adotada neste texto. Em seguida, apresentamos uma definição de 

texto e discurso, bem como de outros pressupostos que norteiam nosso trabalho.  

Embora saibamos que, sendo uma ciência, o estudo da Linguística tem sofrido 

grandes mudanças, é inegável a contribuição de Saussure para os estudos da linguagem, pois é 

com base nele que estudiosos como Bakhtin e outros fundamentam suas teorias, apesar de 

apresentarem controvérsias ao primeiro, na maioria das vezes.   

 

1.1 Língua e interação  

Os estudos estruturalistas da linguagem, de acordo com a concepção defendida por 

Saussure (1970) no Curso de Linguística Geral (CLG), concebem a língua como um sistema 

de signos linguísticos em que “de essencial, só existe a união do sentido e da imagem 

acústica, e onde as duas partes do signo são igualmente psíquicas” (SAUSSURE, 1970, p.23). 

Nessa linha saussureana, o signo linguístico é observado em duas faces: langue e parole 

(língua e fala), respectivamente. A língua é então um sistema de signos interiorizados pelo 

sujeito falante, enquanto a fala é o uso que esse sujeito faz no ato da enunciação. Baseando-se 

nessa dicotomia, a língua é vista como um sistema de regras e a fala, a utilização dessas 

regras. Esse autor reconhece que a língua e a fala estão interligadas, como faces de uma 

mesma moeda e então faz opção pelos estudos sobre a língua, objeto de análise de sua teoria, 

uma vez que para ele apenas a língua é passível de descrição.     

Isso não significa que Saussure negue a existência do sujeito falante, apenas não se 

ocupa em estudá-lo. Sua teoria também considera a língua como instituição social, 

pertencente à coletividade, já que ele sustenta que 
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[...] a língua existe na coletividade sob a forma duma soma de sinais depositados em 

cada cérebro, mais ou menos como um dicionário cujos exemplares, todos idênticos, 

fossem repartidos entre os indivíduos. Trata-se, pois, de algo que está em cada um 

deles, embora seja comum a todos e independa da vontade dos depositários 

(SAUSSURE, 1970, p. 27). 

 

É embasado nessa afirmação que esse autor suíço defende que a língua é social, mas 

também tem sua individualidade. Sendo social e exterior ao indivíduo, não é possível que  

faça nela qualquer tipo de modificação. 

Fazendo um contrapondo a Saussure, Koch (2003), no livro Conversas com 

linguistas,enfatiza a dificuldade de definir a língua, habilidade que pode ser vista 

simultaneamente como um sistema e como uma prática social. Entendemos assim, que essa 

autora corrobora a concepção de que a língua é um sistema, no entanto, ela só se realiza 

enquanto prática social.   

E dessa forma acontece no processo de leitura e escrita, um processo de prática 

social, pois para o desenvolvimento dessas duas habilidades é necessário um conjunto de 

sinais que façam sentido entre si e esse conjunto de sinais deve ser previamente definido por 

determinada comunidade social (HIGOUNET, 2003). 

Bakhtin (2010) defende que a língua não pode ser compreendida simplesmente como 

um sistema de representação mental ou apenas um sistema de comunicação. A língua também 

não é uma enunciação monológica isolada, mas sim uma atividade social, histórica e 

promotora da interação entre os indivíduos (BAKHTIN, 2010). A partir do exposto, 

entendemos que todos os signos que apreendemos nos vêm pela relação interativa, a fala 

desenvolve-se no meio do convívio social. Como nossos dizeres são diretamente 

influenciados por esse contato entre sujeitos, eles também se filiam a valores que os 

indivíduos adquirem no meio social.   

Ao enfatizar essa relação interativa, conduzimo-nos pela trilha de uma língua  

relacionada ao meio social do falante, considerando  o processo sociointeracional. Referimo-

nos a esse processo especialmente no contexto do Assentamento Poções [GO], onde se realiza 

esta pesquisa, pois consideramos a riqueza e a importância da comunicação específica da vida 

cotidiana e tomamos a palavra como indicadora de todas as mudanças sociais, desde aquelas 

que já se instauraram, criaram força, ocuparam seu espaço na sociedade; àquelas efêmeras, 

por vezes, menos significativas.  
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Adotamos a concepção bakhtiniana de linguagem porque também defendemos a 

língua como atividade sócio-histórica e promotora da interação entre os indivíduos. Essa 

escolha de nos guiar pela teoria bakhtiniana vem ao encontro do ambiente do assentamento, já 

que ele é povoado de muitas vozes que se entrecruzam, firmando o conceito de linguagem que 

envolve história, indivíduo e sociedade, em uma relação dinâmica entre produção, circulação 

e recepção de textos (BRAIT, 2000). Essa constante circulação dos textos é intermediada pelo 

processo de interação entre os sujeitos. 

Para Bakhtin (2010), o sujeito se constitui a partir da interação, que se efetiva em 

diferentes segmentos da sociedade, pois “a enunciação é o produto da interação de dois 

indivíduos socialmente organizados [...] a palavra dirige-se a um interlocutor” (BAKHTIN, 

2010, p. 116). Ela é função desse interlocutor, podendo variar de acordo com o nível social 

em que está inserido.  Nesse sentido, percebemos que o processo de enunciação é sempre 

dialógico, um sujeito sempre fala para outro sujeito, um texto vive quando tem um leitor, 

sempre há um interlocutor, ainda que desconhecido. Bakhtin (2010) defende com vigor essa 

teoria, afirmando que até mesmo o choro do bebê tem um interlocutor, geralmente a mãe, de 

quem ele espera uma resposta, uma réplica, um momento de atenção.  Por esse motivo, a 

interação constitui a verdadeira substância da língua, do sujeito.  

Em decorrência dessa postura, a palavra apresenta-se como “resultado de um 

processo de interação na realidade viva” (STELLA, 2010, p. 178). As transformações que 

ocorrem na sociedade conduzem a algo novo, a cada momento emergem outros contextos e 

novos sujeitos, que vão se moldando a esse meio social, levando-nos a concluir que a 

interação só pode ser um feito social (FERNANDES, 2007).   

Diante do exposto, já que a palavra se firma como produto de interação entre os 

indivíduos, procedendo de alguém e dirigindo-se para alguém, ela torna-se “uma espécie de 

ponte lançada entre mim e os outros” (BAKHTIN, 2010, p. 117). É sob esse olhar que se 

detém o conceito de dialogismo, que não trata apenas do diálogo face a face, mas refere-se a 

toda e qualquer forma de comunicação. A esse respeito Fiorin (2010) nos diz que existe uma 

“dialogização interna” da palavra, o que significa que essa palavra sempre sofre a influência 

do outro. Dessa forma, ao enunciar, o sujeito faz uso do discurso do outro e esse discurso 

também está presente naquele do enunciador, formando-se uma cadeia dialógica. 
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1.2 Dialogismo e enunciação 

Ao afirmar que o mundo interior se constitui em uma perspectiva dialógica, Bakhtin 

(2010) contrapõe-se ao subjetivismo individualista, teoria que aborda os aspectos da 

linguagem como uma enunciação psicológica, ainda que seja do ponto de vista da pessoa que 

fala, que se exprime. Essa abordagem centra-se na linguagem monológica como ato 

puramente individual, como uma expressão da consciência, também individual.  

Diferentemente dessa teoria da individualidade do falante e de teóricos do século 

XIX, a começar por W. Humboldt, que colocava a linguagem em plano secundário, Bakhtin 

(2003) defende o que ele chama de atitude responsiva, em que o locutor se posiciona acerca 

de uma possibilidade de resposta relacionada a determinado discurso. Analisar o 

entrecruzamento das muitas vozes presentes nos cursos que acontecem no assentamento 

significa então considerar o outro como personagem vivo da enunciação, já que toda palavra 

procede de alguém e dirige-se para alguém.  

Quando Bakhtin (2010) afirma que a palavra apresenta-se como “uma ponte entre 

mim e os outros” e reforça que essa palavra “é o território comum do locutor e do 

interlocutor”, ele define bem quem é esse outro a quem se refere. O outro é então aquele com 

quem o locutor fala, interage. Não existe uma pessoa falando sozinha, o sujeito falante é 

reconhecido como incompleto e a única forma de completá-lo é colocá-lo em relação com 

outro indivíduo, ou seja, o outro.      

Pode ser que muitas vezes esse outro não se posicione verbalmente, no entanto, seu 

silenciamento não significa de forma alguma que ele ficou imune a determinado enunciado, 

mas que sua atitude pode ser sinônima de concordância ou discordância. Bakhtin chama isso 

de atitude responsiva de efeito retardado, em que mais cedo ou mais tarde, o ouvinte terá uma 

atitude responsiva em relação ao discurso do outro.  Dessa forma, o sujeito toma consciência 

do discurso nas relações dele com o outro, num processo ininterrupto e inacabado.    

Em decorrência dessa presença do outro no fio do discurso, a concepção bakhtiniana 

defende que a língua tem a propriedade de ser dialógica. Entendemos que todo discurso é 

inevitavelmente atravessado pelo discurso do outro. Tudo que determinado sujeito diz está 

carregado de discursos circundantes, pois “toda palavra dialoga com outras palavras, 

constitui-se a partir de outras palavras, está rodeada de outras palavras” (FIORIN, 2006, p. 

19). Até mesmo em produções monológicas do discurso podemos evidenciar uma relação 

dialógica, seja na fala ou na escrita; portanto, todo gênero discursivo é, também, dialógico.    
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 A partir desse pressuposto é possível diferir as unidades da língua de enunciado. As 

unidades da língua, que são neutras, não têm autor, nem interlocutor, são vazias de sentido. Já 

o enunciado sempre parte de alguém e dirige-se para alguém. Ainda que não se saiba quem é 

o real destinatário, ele existe, podendo ser tanto um interlocutor direto como um público ou 

alguém totalmente desconhecido do enunciador.  No dizer bakhtiniano, o traço mesmo 

essencial e constitutivo do enunciado é o seu direcionamento a alguém, ou seja, seu 

endereçamento.  Bakhtin (2003, p. 300) reitera que “o enunciado é um elo na cadeia da 

comunicação discursiva e não pode ser separado dos elos precedentes que o determinam, 

tanto de fora, quanto de dentro, gerando nele atitudes responsivas diretas e ressonâncias 

dialógicas”.    

Assim, em todo e qualquer enunciado, desde que seja analisado em condições reais 

de enunciação, é possível perceber uma série de palavras do outro que estão ali, latentes, 

pulsantes, revelando a sua presença na comunicação discursiva, pois a enunciação resulta da 

interação entre dois indivíduos socialmente organizados. A teoria bakhtiniana define o 

enunciado como algo que reflete os aspectos sociais e as condições socioideológicas de cada 

comunidade. Entendemos, assim, que o enunciado é uma unidade real no propósito 

comunicativo.  

Reafirmamos a proposição de que há, inevitavelmente, a presença do outro no 

enunciado, falamos para alguém e escrevemos para alguém. Sempre haverá outra voz, ainda 

que ela não se manifeste claramente no fio do discurso. E essa voz não tem que ser 

necessariamente de oposição, de discordância, pois, como sustenta Fiorin (2006, p. 24), “as 

relações dialógicas tanto podem ser contratuais ou polêmicas, de divergência ou de 

convergência, de aceitação ou de recusa, de acordo ou de desacordo...”  

Tomamos então o enunciado como o lugar da contradição, um espaço de luta entre 

vozes sociais em que todo falante acaba sendo um respondente ainda que em graus 

diferenciados, porque ele não é o primeiro falante, no dizer de Bakhtin (2003), não é um Adão 

bíblico, que nomeia pela primeira vez, dá nome aos objetos, não foi ele que introduziu a 

comunicação no universo.  

Isso significa que, em cada falante, podemos pressupor não apenas a existência da 

materialidade linguística, mas também a presença de enunciados antecedentes – “dos seus e 

alheios – com os quais o seu enunciado entra nessas ou naquelas relações” (BAKHTIN, 2003, 

p. 272).  Como pudemos observar, o falante estabelece um diálogo com um enunciado 

anterior (seu ou do outro), ou seja, seu enunciado é uma resposta a um já dito.   
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1.3  Polifonia e vozes sociais 

 Muitas vezes os termos dialogismo e polifonia são utilizados com o mesmo sentido, 

no entanto, é necessário alertamos para algumas posturas acerca desse assunto. Vimos que o 

dialogismo é o princípio constitutivo da linguagem, ou seja, se há linguagem, há dialogismo.  

Já a polifonia se refere às vozes polêmicas em determinado discurso. 

  De acordo com Bakhtin (citado por BEZERRA, 2010), na prática do monologismo, o 

autor é “o único centro irradiador da consciência, das vozes, imagens e pontos de vista do 

romance” (BEZERRA, 2010, p. 192). Nesse modelo de comunicação monológica não há a 

atitude responsiva constitutiva do dialogismo, não se leva em consideração a presença do 

outro no fio do discurso. Dessa forma, o monólogo é construído e surdo à reposta do outro.  

O outro, nesse tipo de comunicação não é a outra consciência, tão defendida na concepção 

dialógica, mas “um simples objeto da consciência de um „eu‟ que tudo enforma e comanda” 

(BEZERRA, 2010, p. 192). No monologismo, o personagem encerra, conclui sua fala, 

enuncia sua última palavra, sem admissão de réplica.  

A transposição do monologismo para o dialogismo, na representação literária, “que 

tem na polifonia sua forma suprema, equivale à libertação do indivíduo, que de escravo mudo 

da consciência do autor se torna sujeito de sua própria consciência” (BEZERRA, 2010, p. 

193). No romance polifônico, tornar-se sujeito de sua própria consciência significa que as 

personagens participam da história e interagem com o autor. Foi o filósofo Bakhtin que se 

encarregou de transportar o uso dos termos vozes e polifonia para os estudos da linguagem. 

Em suas definições, esse autor afirma que um enunciado está sempre em interação com outros 

enunciados, em forma de vozes sociais, na verdade, uma multiplicidade de vozes que se 

entrecruzam.  

Esta pesquisa se efetiva por meio da convivência, do processo interacional no mesmo 

espaço discursivo; por isso, recorremos á polifonia para dar conta não só da voz do 

enunciador, mas também das muitas outras vozes que ora se integram ora se refutam no 

discurso do assentamento.  

Definimos então, como característica suprema da polifonia, a presença de muitas 

vozes envolvidas no diálogo e não aquele „eu‟ que comanda tudo ao seu redor. Por isso, é 

importante compreender a interação envolvida em um processo polifônico, no qual se 

encontram imbricadas não só as vozes do enunciador ou do interlocutor, mas também das 

vozes oriundas do grupo ou dos grupos a que pertence esse enunciatário.   
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1.4 Análise do Discurso (AD) 

Uma vez reconhecida a dualidade constitutiva da linguagem, firmamos a concepção 

de que ela apresenta caráter formal, mas também está atravessada por “entradas subjetivas e 

sociais”  (BRANDÃO, 1994, p. 11).   Essa autora cita então uma espécie de deslocamento nos 

estudos linguísticos. Não se trata certamente de negar determinada teoria para sobrepor-se à 

outra, não se trata de estudar a língua como um sistema abstrato, mas existente no mundo, 

com “homens falando” (ORLANDI, 2000, p. 16). A AD trabalha com diversos sentidos 

anteriormente legitimados em algum momento e em algum lugar da história. 

A AD surgiu nos últimos anos da década de 1960, segundo pressupostos de Pêcheux 

(1990). Essa disciplina passou por três fases durante seu processo de constituição. Essas fases 

são denominadas AD1, AD2 e AD3, respectivamente, e são marcadas por embates e idas e 

vindas teóricas.    

Na primeira fase (AD1), os discursos analisados não abrem espaço para grandes 

variações de sentido. Dessa forma, eles se apresentam mais estáveis, menos propensos à 

percepção de uma força polissêmica. Essa fase da AD surge amparada pelo estruturalismo 

saussureano, já que Pêcheux não se preocupa com a dicotomia língua/ fala. A AD1 parte 

então de um corpus fechado de sequências discursivas, selecionadas em determinado espaço 

discursivo composto por condições de produção homogêneas e estáveis.   A AD1 tem como 

pré-requisito a análise linguística e trabalha com uma sintaxe neutra e independente 

(PÊCHEUX, 1990). Para esse autor, a AD1 define-se como um procedimento por etapa, 

mantendo uma ordem fixa, restrita a um começo e a um fim.  

Devido às críticas à primeira fase, essa noção de máquina estrutural fechada começa 

a esmorecer para dar lugar ao conceito de formação discursiva, que Pêcheux (1990) tomou 

emprestado de Foucault.  A AD2 promove uma releitura da questão do sujeito e do sentido e é 

marcada pela noção de interdiscurso e formação discursiva (FD), embora mantenha a posição 

de um sujeito assujeitado à determinada FD. Apesar disso, a noção de maquinaria discursiva 

ainda é mantida.  Embora as inovações dessa fase não sejam tão consideráveis, na AD2 ocorre 

o deslocamento em direção ao objeto de análise, especialmente no nível da “construção dos 

corpora discursivos, que permitem trabalhar sistematicamente suas influências internais 

desiguais, ultrapassando o nível da justaposição contrastada” (PÊCHEUX, 1990).  

Já os procedimentos de análise da AD3 levam à total desconstrução das maquinarias 

discursivas defendidas pela AD1 e AD2.  Na tentativa de aprimorar os estudos do discurso, na 

terceira fase acentua-se o primado do outro sobre o mesmo. Enquanto nas outras duas há um 
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procedimento com ordem fixa, nessa terceira fase, mesclam-se análise linguística e análise 

discursiva, com foco na heterogeneidade discursiva, passando a ser o interdiscurso, o objeto 

de análise, desaparecendo por completo o procedimento por análise, de ordem fixa.  

 

1.4.1 Texto e Discurso 

Neste trabalho, dispusemo-nos a tratar de uma análise dos aspectos genéricos da 

escrita e da fala porque consideramos que falamos por meio de textos. No contexto do 

assentamento, as pessoas se comunicam por meio da prece religiosa realizada rotineiramente, 

troca de receitas, bate-papos, fofocas...  

Da linguística textual à Análise do Discurso, o conceito de texto assume diferentes 

significados de acordo com a perspectiva adotada. Uma vez que nossa pesquisa volta-se para 

a interculturalidade, podemos dizer, em consonância com Koch (2008), que os textos resultam 

da atividade verbal de sujeitos atuantes socialmente. No momento dessa atividade verbal, 

esses sujeitos coordenam suas ações a fim de atingir determinado propósito social, não apenas 

no sentido de apreender, mas de propiciar a interação entre os interlocutores.  

Orlandi (2001), ao referir-se ao texto, enfatiza que devido a apresentar um propósito 

social, não podemos dizer que o texto é apenas um amontoado de frases ou mesmo uma frase 

extensa.  Essa autora dá ênfase ao fato de que não se pode analisá-lo, observando o 

significado das partes isoladamente. Um texto é construído num evento de comunicação 

quando um falante interage com outros por intermédio da língua, por isso, deve ser 

considerado como um enunciado com acabamento próprio, mas dialogizando com outros 

textos (BAKHTIN, 2010).        

Quando nos referimos a essa totalidade, voltamo-nos para a AD. A AD não ignora 

aspectos relacionados à fala, nem a regras gramaticais, ela direciona seu estudo para o 

discurso, definido como “palavra em movimento, prática da linguagem [...] o homem 

falando.” (ORLANDI, 2000, p. 15).  Dessa forma, o conjunto de elementos linguísticos 

(língua, fala, texto) contribui para a materialização do discurso. O discurso não pode ser 

analisado como uma estrutura, fechado em si mesmo, tampouco podemos analisá-lo apenas 

considerando seus componentes lexicais, ele faz a mediação entre o sujeito e sua realidade 

social. Embora o discurso se materialize por meio da linguagem, está sempre aberto a novas 

possibilidades de interpretação. 

Assim, mais uma vez firmamos a concepção de que os sujeitos lançam mão de 

determinadas escolhas lexicais para refletir sua ideologia  e para construir discursos. Não 
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podemos, de forma alguma, desconsiderar aspectos gramaticais, o que não devemos é centrar-

nos apenas neles, ignorando a diversidade e a heterogeneidade da língua ou as condições 

sócio-históricas que permeiam o discurso.  

Sabemos que os textos podem trabalhar grandes contradições, no dizer de Orlandi 

(2001). Eles podem se constituir de algo mais forte que surge por meio da história, da 

memória, sem esperar autorização para emergir.   Ao nos propormos a analisar os discursos, 

estamos nos propondo a considerar aspectos sociais e históricos perceptíveis nos textos 

enunciados pelos sujeitos envolvidos. Dessa forma, analisar o discurso dos assentados 

significa considerar os aspectos socioideológicos e históricos presentes na fala de cada um 

deles, bem como em sua totalidade.  

Quando falamos do discurso – objeto de estudo da AD – como mediação, referimo-

nos aos “aspectos sociais e ideológicos impregnados nas palavras” (FERNANDES, 2008, p. 

13). Diante disso, falar de discurso é falar de sua constituição partindo do social, da ideologia 

e da história. O discurso é variável, mutável, porque é produto da história e da língua, que 

estão sempre em mutação.     

Neste estudo, tratamos da AD não como um segmento que desconsidera a linguagem 

em seu caráter formal, mas como linguagem que faz sentido porque é constituída por sujeitos 

em processo de interlocução, levando em conta também a história e as posições sociais em 

que esses sujeitos estão inscritos.  

 

1.4.2 Discurso e ideologia 

O projeto do filósofo Althusser (1974), de base estruturalista, ao fazer uma retomada 

da obra de Marx, propõe-se a buscar o que determina as condições de reprodução social. A 

proposta althusseriana parte do princípio de que a ideologia sempre tem existência material e  

deve ser analisada como um conjunto de práticas materiais que reproduzem as relações de 

produção. Assim, esse autor diferencia “Aparelhos Repressivos do Estado”, que atuam por 

meio da força física e da violência para assegurar a ordem, a dominação de classes, dos 

“Aparelhos Ideológicos do Estado” (AIE), representados pela igreja, religião, escola, 

sindicatos... (ALTHUSSER, 1974). 

A teoria pecheutiana faz uma releitura do projeto althusseriano no intuito de definir o 

lugar da ideologia ao construir a sua teoria do discurso. Para Pêcheux (1990), o sujeito é 

interpelado pela ideologia, é na luta de classes que se produz o sujeito. Não é a ideologia que 

se origina dos sujeitos, mas é a força material que transforma os indivíduos em sujeitos 
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(MALDIDIER, 2003). Dessa forma, para analisar a diversidade de discursos devemos partir 

do lugar e do papel do sujeito na história.  

Bakhtin (2010), do qual se tomou conhecimento na França ao final da década de 

1960, procura compreender a palavra como signo ideológico. Ele defende a ideologia como 

“aquilo que significa”, afirmando que sem signos não pode existir ideologia, ou seja, o signo 

só emerge quando há necessidade de “troca” entre as pessoas, nasce a partir da interação entre 

dois ou mais indivíduos, caracterizando a linguagem como produto social. Podemos então 

dizer que ao se comunicarem os sujeitos não utilizam a palavra, fazem uso do signo, da 

ideologia.  

Para Bakhtin (2003), o signo é carregado de sentido e de ideologia e “tudo que é 

ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo.” (BAKHTIN, 

2010, p. 31). Em virtude disso, para haver ideologia é necessário ter algo material, até mesmo 

os produtos de consumo são transformados em signos ideológicos, passam a significar a partir 

do momento em que passam a pertencer à determinada situação. Isso nos leva a entender que 

não devemos analisar a palavra isolada, pois só quando está no contexto, quando é inserida na 

interação social é que faz sentido. Sob essa perspectiva, o signo é constituído historicamente, 

por sujeitos heterogêneos que não estão absolutamente completos, prontos e acabados, mas 

sempre em processo de construção.      

Para o referido autor, os signos que as pessoas usam, não só estão carregados de 

valores superiores, mas também de valores cotidianos ideológicos, portanto, a linguagem não 

se expressa só por palavras. Os dizeres captam e enunciam valores, que não são fixos, 

estanques, mudam de acordo com o contexto sócio-histórico.  Dependendo desse contexto, o 

mesmo signo pode retratar ou refratar a realidade e o mesmo sujeito pode posicionar-se 

concordando, discordando, adaptando, acrescentando algo ao discurso de outro.   

Acerca dessa postura bakhtiniana, Stella (2010) comenta que desde a obra Discurso 

na vida e discurso na arte, de Volochinov (1969), a palavra relaciona-se com a realidade, 

envolvida em um processo de interação entre os falantes. Entende-se aí que “o falante, ao dar 

vida à palavra com sua entoação, dialoga diretamente com os valores da sociedade, 

expressando seu ponto de vista em relação a esses valores” (STELLA, 2010, p. 178). Tal 

abordagem explica que, nesse momento, o interlocutor pode se posicionar a favor ou contra 

esses valores.  
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1.4.3 O sujeito discursivo  

Michel Pêcheux é, até hoje, submetido a várias críticas devido a sua postura teórica 

em relação ao sujeito na primeira fase da AD. Isso porque designou o sujeito como 

assujeitado e considerou Saussure como “o ponto de origem da ciência linguística” 

(MALDIDIER, 2003, p. 22). Dizer que o sujeito é assujeitado significa admitir que ele é 

totalmente submisso às estruturas sociais. Nessa fase, o sujeito não é “dono” de suas palavras, 

quando fala, representa uma instituição, como uma escola ou uma igreja, portanto, os seus 

discursos são totalmente submetidos às regras dessa instituição. 

No entanto, a AD francesa passou por muitas transformações, como a incorporação  

da heterogeneidade discursiva e a análise das relações entre o discurso e a história. Devido a 

essas alterações, a complexidade e a heterogeneidade dos processos discursivos suscitam a 

ideia de alteridade e contribui para diluir a postura de um sujeito totalmente assujeitado 

(GREGOLIN, 2006). Houve, então, uma inovação metodológica na forma de definir e lidar 

com o sujeito, reforçando que “pela interpelação ideológica do indivíduo em sujeito inaugura-

se a discursividade” (ORLANDI, 2001, p. 48). Quando fala, todo sujeito assume um 

posicionamento, impõe-se, exerce uma função, interpelado pela ideologia. Esse sujeito tende a 

acreditar, motivado pela ideologia, que o que ele diz origina-se dele mesmo e suas palavras 

não poderiam ser  ditas de outra maneira, a não ser aquela que ele enuncia. 

 Para Pêcheux (1995), ao falar o indivíduo se transforma em sujeito e também 

transforma o outro em sujeito. Esse autor sustenta que o discurso de qualquer sujeito é 

constituído a partir da Formação Discursiva (FD) em que se insere e a  posição ocupada por 

esse sujeito é que determina o nível de autoridade de seu discurso.   

 O filósofo Bakhtin (2010) descarta totalmente a possibilidade de haver apenas uma 

via de comunicação, em que haja um emissor passando a mensagem a um receptor por meio 

da utilização de um código linguístico. A teoria bakhtiniana visualiza um falante e um 

ouvinte, não no sentido de ordenar a fala, um fala e outro ouve depois responde, mas um 

sujeito que ao falar com outro já espera por uma compreensão ativa. Partindo desse 

pressuposto, não é possível pensar na constituição da linguagem sem levar em conta o sujeito, 

isso significa dizer que ambos, sujeito e linguagem, se implicam mutuamente. O sujeito 

bakhtiniano liga-se à função dialógica da linguagem, dando atenção especial à presença do 

outro nas entrelinhas do discurso. Para esse autor, a língua e o sujeito estão sempre 

interpelados pelo discurso alheio e por relações dialógicas de acordo, desacordo, concordância 

ou discordância. Dessa forma, o sujeito só se constitui na relação com outros sujeitos, na 
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interação, tudo que ele diz lhe chega por meio das palavras do outro, portanto, a constituição 

em sujeito acontece de fora para dentro, do exterior para o interior.  

  É inegável que todo sujeito é influenciado pelo contexto socio-histórico-ideológico 

em que se insere, no entanto isso não significa, de modo algum, que esses três fatores o 

determinam, pois, para o referido autor, o sujeito é responsável pelo seu dizer (BAKHTIN 

2010). 

Assim como percebemos pontos de encontro, verificamos também pontos de 

distanciamento entre as teorias bakhtiniana e pêcheutiana, pois para Bakhtin não existe o 

“dono” da fala, o falante não interpela o outro, na verdade existe uma co-participação, uma 

“amarração”, ou seja, o falante e seu interlocutor estão interpelados pelo diálogo. De alguma 

forma, Pêcheux preocupa-se mais em analisar como a pessoa se torna sujeito e como são as 

atitudes desse sujeito no processo de comunicação.  

Na perspectiva foucaultiana, seria incoerente reduzir o sujeito ao aspecto linguístico. 

Esse autor dedica-se a formular a noção de que o sujeito do enunciado é  

 

uma função determinada, mas não forçosamente a mesma de um enunciado a outro; 

na medida em que é uma função vazia, podendo ser exercida por indivíduos, até 

certo ponto, indiferentes, quando chegam a formular o enunciado; e na medida em 

que um único e mesmo indivíduo pode ocupar, alternadamente, em uma série de 

enunciados, o papel de diferentes sujeitos (FOUCAULT, 2012, p. 113).  

 

Podemos então afirmar que o mesmo sujeito ocupa diferentes lugares, ora de pais, 

ora de profissionais ora de assentados e assim por diante e consequentemente o seu discurso 

se mobiliza, dependendo do lugar social ou da função de onde enuncia. 

Dessa forma, compreender o sujeito discursivo significa descartar a homogeneidade, 

reconhecer a heterogeneidade e a presença de muitas outras vozes que se entrecruzam na teia 

discursiva que se tece ao longo do discurso, já que todo discurso, além de se fixar na relação 

com um discurso anterior, aponta para outro (ORLANDI, 2001). Assim, para essa autora, o 

discurso se diferencia da fala, uma vez que não apenas transmite dada informação, mas 

constitui sujeitos e produz sentidos, dentro de determinadas condições.  

 

1.4.4 Condições de produção do discurso 

Em suas colocações, Pêcheux (1983) afirma que o sujeito é atravessado pela 

linguagem e pela história, sendo “sujeito de” e “sujeito a”. Ele é sujeito dos seus discursos, 

mas é sujeito à língua e à história; sem ambas, torna-se incapaz de produzir sentidos. Para a 

AD, as condições em que o discurso é produzido são elementos essenciais na análise.  Ao 
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referenciar as obras de Pêcheux, Orlandi (2000, p. 30) ressalta que “a memória faz parte da 

produção do discurso. A maneira como a memória „aciona‟, faz valer as condições de 

produção é fundamental.”  

São essas condições de produção que nos remetem a qualquer texto não no sentido 

de que foi produzido por um falante qualquer, mas sim que seja analisado sob o aspecto da 

discursividade que tem um autor, ou seja, foi produzido por um sujeito, pertencente a 

determinado lugar social e desempenhando uma função social. O analista do discurso precisa 

se situar acerca de cada um desses fatores para melhor analisar os sentidos possíveis 

atribuídos à fala desse sujeito.   

 

 1.4.5 Formação Discursiva 

A noção de Formação Discursiva (FD) é considerada um dos maiores temas da 

disciplina Análise do Discurso de linha francesa, uma vez que uma FD lida diretamente com a 

problemática do sujeito. Dois estudiosos se destacam na análise desse conceito. Pêcheux, um 

dos fundadores da AD, e Foucault, que não se filia a essa disciplina, contudo, seus conceitos 

são de grande contribuição para os estudos da AD.  

Na obra intitulada A Arqueologia do Saber,  Foucault (2012) faz uma desconstrução 

do conceito de FD, contestando a concepção de história pela continuidade. Ao invés de focar 

na ideologia, atua com a concepção de saber e de poder, a qual não se vincula 

necessariamente à luta de classes, ou apenas a fatores econômicos, mas a fatores de ordem 

social, econômica, política...  A priori, o autor faz uma série de negativas, posicionando-se 

acerca do que NÃO é uma FD para assegurar em seguida que  

 

no caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos de 

enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade 

(uma ordem, correlações, posições  e funcionamentos, transformações), diremos, por 

convenção, que  se trata de uma formação discursiva (FOUCAULT, 2012, p. 47). 

  

Todos esses elementos caracterizam uma FD e são minuciosamente descritos no 

decorrer de sua obra. Michel Foucault (2012) busca analisar as regras de formação dos 

discursos, analisando o que faz com que determinado discurso se constitua e se mantenha 

firme em seu lugar, ele não nega que existem transformações, no entanto, sustenta que essas 

transformações são sempre submetidas a uma regularidade. Isso significa que infiltrado em 

cada discurso podemos perceber que existem regras históricas. Essas regras mostram-se como 

condições para que surjam novas FDs ou desapareçam outras. Foucault considera que não há 
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linearidade ou transparência que dê conta do discurso, ao contrário, o discurso caracteriza-se 

pela falha, pelo silêncio, pelo equívoco. 

Embora Pêcheux (1995) afirme que tomou emprestado de Foucault o termo FD, o 

primeiro atua em um viés diferenciado, ao considerar a ideologia como ponto de partida de 

uma FD, assim definindo-a: 

 

aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada 

numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que  

pode e  deve ser dito (articulado sob a forma  de  uma  arenga, de um sermão, de um 

panfleto, de uma exposição se um programa, etc) (PÊCHEUX, 1995, p. 160).  

 

 

Podemos perceber a ligação de Pêcheux com a teoria althusseriana, especialmente no 

tocante à interpelação do sujeito por meio da ideologia. Essa determinação acerca do que e de 

como dizer acontece intermediada pelo processo sócio-histórico em dado momento da 

comunicação. 

  Ao observarmos esse fragmente da obra pêcheutiana, percebemos como é possível 

associá-lo com as posturas bakhtinianas acerca dos gêneros, foco maior de nossa pesquisa. As 

formas (arenga, sermão, panfleto...) apresentam-se muito próximas ao que Bakhtin (2003) 

denomina gêneros do cotidiano, aqueles que mostram a inclusão do ouvinte como parceiro 

imediato da conversação.  

Para referir-se ao termo FD na AD, Orlandi (2001) nos remete ao fato de que as 

palavras mudam de sentido de acordo com a posição de seus enunciadores.  Mediante essa 

asserção, entendemos que as palavras podem apresentar significados diversos a partir do 

momento em que se inscrevem em FD diferentes. 

É possível afirmar que “o discurso se constitui em seu sentido porque aquilo que o 

sujeito diz se inscreve em uma formação discursiva e não em outra para ter um sentido e não 

outro” (ORLANDI, 2001, p. 43).  A referida autora defende que as palavras não significam 

por si só, seus sentidos originam-se das FD nas quais se inscrevem. Em virtude disso, as FD 

não devem ser consideradas estanques, homogêneas, ao contrário, são fluidas, heterogêneas. 

Dessa forma, uma palavra pode apresentar um sentido em dado momento histórico, em dada 

formação discursiva e aparecer em outra situação com sentido absolutamente diverso, 

contraditório àquele da outra FD. Podemos dizer então que uma formação discursiva pode ser 

invadida por outros discursos que se originam de outras FD.  
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1.4.6 Memória discursiva e interdiscurso  

A memória discursiva diz respeito à recorrência que fazemos a outros enunciados 

que já existiram, em outro lugar e, independentemente do enunciador, toda vez que um 

sentido é produzido, ocorre a mobilização dessa memória discursiva. Ao ser acionada, a 

memória pode aceitar ou rejeitar o discurso, de acordo com a inscrição histórica ou até mesmo 

fazer uma adaptação de enunciados que pertencem a formações discursivas de determinado 

contexto histórico.  A esse respeito, Pêcheux (1999, p. 52) esclarece que 

 

A memória discursiva seria aquilo que, em face de um texto que surge como 

acontecimento a ler, vem restabelecer os „implícitos‟ (quer dizer, mais tecnicamente, 

os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos transversos, etc.) de que 

sua leitura necessita: a condição do legível em relação ao próprio legível  

(PÊCHEUX, 1999, p. 52). 

 

 

 Entendemos, assim, que não é a vontade do enunciador que faz com que determinado 

discurso prevaleça, signifique, mas sim a inscrição desse enunciado na língua e também na 

história, bem como sua filiação a uma dada formação discursiva.    

             “As diferentes formações discursivas regionalizam as posições do sujeito em função 

do interdiscurso” (ORLANDI, 2008, p. 115). Pêcheux (1988) esclarece que o interdiscurso é 

representado pela relação do discurso desse sujeito, na relação com muitos outros já-ditos, em 

outra época. No dizer desse autor, é algo que vai se historicizando por todos os lugares, sem 

pedir permissão, vai adentrando pela memória e se firmando aqui e ali. Acerca dessa 

afirmação, acrescentamos que é essencial, ao analisar um discurso, fazê-lo observando, 

sobretudo, a formação discursiva em que o sujeito está inserido, bem como o contexto sócio-

histórico e ideológico (PÊCHEUX 1988).  Não é concebível analisar um discurso sem 

considerar a heterogeneidade do sujeito, fazendo-se necessário perceber  que o mesmo sujeito 

é invadido por outros dizeres que  significam. O interdiscurso seria então determinado por 

essa multiplicidade de discursos do outro, discursos que se entrecruzam, dialogam entre si, 

antagonizam-se, aquilo que fala antes, em outro lugar. Nas análises que apresentamos é 

possível ver diferentes sentidos ditos por alguém, em algum lugar, em momentos distintos e  

desconhecidos.    

Neste texto, apoiamo-nos na AD para analisar os discursos funcionando em sua 

relação com a língua, o sujeito e a história. A partir daí, torna-se possível entrever a 

coexistência de diferentes discursos, o que implica diferenças quanto à inscrição ideológica 
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dos sujeitos em uma mesma sociedade, pois da voz de cada sujeito assentado ou técnico surge 

um valor, uma ideologia, “emanam discursos” (FERNANDES, 2007, p. 19).      

Partimos então da concepção dialógica de Bakhtin (2010) e da concepção de discurso 

de Fernandes (2007) para ater-nos à materialidade da língua intermediada pelo discurso. No 

contexto do Assentamento Poções [GO], os discursos serão analisados tanto na oralidade 

como na linguagem escrita.  

Vejamos então, um aprofundamento em relação ao estudo dos gêneros discursivos, 

abordando não apenas gêneros discursivos orais, mas também escritos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

  

 

CAPÍTULO 2 

MEDIDAS E PADRÕES: GÊNEROS DO DISCURSO 

                                                                                                                        

... os gêneros discursivos são correias                            

                                                                                                                        de transmissão entre  a história da         

 sociedade e a história da linguagem. 

                                                                                                                                       Mikhail Bakhtin.                                                        

                                   

 

O embate entre as diversas vozes sociais realiza-se por meio dos vários Gêneros 

Discursivos (GD). Seria incoerente pensar que só porque o estudo dos gêneros está na moda, 

no dizer de Marcuschi (2009), ele não se origina de épocas passadas. Ao contrário, desde a 

época de Platão, na Grécia antiga, já se fazia uma classificação dos gêneros, restrita a dividi-

los em duas classes: a do gênero sério, envolvendo a tragédia e a epopeia e a do gênero 

burlesco, composto por comédia e sátira. Embora essa visão seja bastante limitada, é-nos 

essencial considerar essa menção que Platão faz ao gênero para percebermos quão remoto é o 

interesse pelo tema. Durante muito tempo, o estudo dos gêneros direcionava-se apenas para a 

área de literatura.  Uma perspectiva retórica acerca desse assunto surge com Aristóteles e, de 

acordo com esse estudioso, citado por Marcuschi (2009), há três elementos que compõem o 

discurso: a) aquele que fala; b) aquilo sobre o que se fala e c) aquele a quem se fala. 

Aristóteles associa então três gêneros do discurso retórico: o discurso deliberativo, o discurso 

judiciário e o discurso demonstrativo. 

O estudo dos gêneros foi ganhando espaço e, no século XX, passou-se a estudar 

também aqueles da modalidade oral e, em seguida, os gêneros discursivos do cotidiano. No 

Brasil, a importância dada a essa temáticda aconteceu a partir da Lei 5692/ 1971, que passou a 

enxergar a língua portuguesa como instrumento de comunicação e expressão da cultura 

brasileira. Uma lei que buscava um ensino mais direcionado à realidade prática, com vistas ao 

estudo dos gêneros pertencentes à comunicação de massa e das mídias (ROJO, 2008).   

Dando ênfase ao ensino prioritariamente voltado para a compreensão de um mundo 

de cores, sons e imagens, como os outdoors, as propagandas, claramente defendidos nas 

orientações curriculares do Ensino Médio 

 

[s]ão muitos os discursos que nos chegam e são muitas as necessidades de lidar com 

eles no mundo do trabalho, não só para o desempenho profissional, como também 

para fazer escolhas éticas entre discursos em competição e saber lidar com as 

incertezas e diferenças características de nossas sociedades atuais (MOITA LOPES 

e ROJO, 2004. p. 43). 
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Para atingir esses objetivos, centrados nas práticas multimodais, aqueles que 

buscavam uma mudança no ensino voltada para a realidade prática recorreram às diferentes 

teorias de gêneros. Os PCNs passaram a dar ênfase a um ensino de línguas centrado nos 

gêneros, passando a valorizar as práticas mais flexíveis na construção dos sentidos 

contextualizados.    

Uma vez que se trata de contextualizar, necessário se faz ressaltar que os gêneros 

evoluem tanto na oralidade como na escrita, funcionando como uma resposta às demandas de 

determinado contexto social, readaptando, inovando, pois   

 

[a] palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse interlocutor: 

variará se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou não, se esta for inferior 

ou superior na hierarquia social, se estiver ligada ao locutor por laços sociais mais 

ou menos estreitos (pai, mãe, marido, etc.). Não pode haver interlocutor abstrato 

(BAKHTIN, 2010. p. 116). 

 

A partir dessa afirmação, acreditamos que a análise do processo de adaptação e uso 

dos gêneros que circulam pelo assentamento pode contribuir para enriquecer o estudo acerca 

dos gêneros discursivos, dessa variedade de que fala Bakhtin.  Partindo da ideia de que o 

gênero está imbricado na variedade da atividade humana, é importante investigar o papel do 

sujeito assentado na adaptação desses gêneros, pois “toda compreensão plena real é 

ativamente responsiva” (BAKHTIN, 2003, p. 272).  

Com o surgimento de novas pesquisas, vários outros estudos que sucederam os 

supracitados foram ocupando seu espaço. No entanto, não nos delongamos nelas, procurando 

detalhar o estudo dos gêneros em uma perspectiva atual, já que é nessa perspectiva que se 

desenvolve nosso trabalho. Gêneros Textuais (GT) ou Gêneros Discursivos (GD)? 

Apresentamos o posicionamento de alguns autores que fazem opção pelo termo gênero 

textual, embora outros estudiosos do ramo da Linguística façam opção pelo termo gênero 

discursivo.         

 

2.1 Gêneros textuais, gêneros discursivos e domínio discursivo.   

Muitos autores discutem as diferenças e/ ou similaridades entre gênero de texto e 

gênero de discurso, ampliando o horizonte de posicionamentos sobre a linguagem. Para o 

embasamento dessa discussão, terminologias são revisadas e, às vezes, ressignificadas por  

autores que, invariavelmente, retomam as teorias bakhtinianas. As abordagens aqui discutidas 
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estão longe de apresentarem uma conclusão, elas são desenvolvidas no intuito de direcionar 

nosso texto e nossas análises.  

Em seu trabalho intitulado Gêneros do discurso e gêneros textuais: questões teóricas 

e aplicadas, Rojo (2005) faz um percurso acerca do estudo direcionado aos gêneros e 

questiona “será que quando enunciamos, aparentemente indiferentemente, as designações 

gêneros do discurso (ou discursivos) ou gêneros textuais (ou de texto) estamos significando o 

mesmo objeto teórico ou objetos, ao menos, semelhantes?” (ROJO, 2005, p. 186). Ao longo 

de seu texto, a autora constata que as pesquisas e os trabalhos que fazem uso da expressão 

“gêneros textuais” fazem-no privilegiando o estudo da materialidade linguística. Assim, no 

estudo dos GT, o interesse é mais voltado para os aspectos formais, referindo-se à 

materialidade linguística do texto; “ou mais funcional/ contextual, quando se trata de abordar 

o gênero, não parecendo ter sobrado muito espaço para a abordagem da significação, a não ser 

no que diz respeito ao „conteúdo temático” (ROJO, 2005, p. 189). 

Dentre aqueles que direcionaram suas pesquisas para os GT no Brasil destacamos 

Marcuschi (2009), ao dizer que os gêneros são os textos com os quais nos deparamos em nossa 

vida diária e que também são infinitos, dada sua variedade e complexidade. Ao considerarmos 

essa amplitude, percebemos que eles se expressam em várias designações e se constituem em 

listagens abertas. Portanto, para esse estudioso do campo da linguagem, gêneros não são 

estruturas rígidas, imutáveis, mas sim dinâmicas. Apesar dessa mutabilidade, os gêneros 

condicionam as escolhas, de certa forma até impõem restrições e padronizações, não no 

sentido de limitar, mas de variar, readaptar, ressignificar os já existentes.     

A teoria marcuschiana centra-se no aspecto sociocognitivo para compreender como a 

materialidade linguística é colocada em funcionamento. Ao apresentar tal abordagem, esse 

estudioso defende que gênero é “uma categoria cultural, um esquema cognitivo, uma forma de 

ação social, uma estrutura social, uma forma de organização social, uma ação retórica” 

(MARCUSCHI, 2009, p. 149). Ao dar ênfase a sua convicção acerca dos GT, no texto 

Gêneros textuais: configuração, dinamicidade e circulação, esse estudioso defende os 

gêneros textuais em uma área interdisciplinar, a qual se volta para o funcionamento da língua, 

bem como para as atividades socioculturais, frisando que gêneros são formas culturais e 

cognitivas de ação social (MARCUSCHI, 2011).   

A partir do exposto, podemos concluir que os gêneros textuais voltam-se mais para 

os aspectos formais, para a construção textual. Não se debruçam em relação ao aspecto 

ideológico e histórico. 
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Por outro lado, discorrer sobre Gêneros do Discurso (GD) é referir-se, 

inevitavelmente, ao ideológico, aos valores, à possibilidade de escolha do enunciado e aos 

aspectos de estilo e composicionais.   Embora um dos maiores escritos de Bakhtin tenha sido 

o capítulo Os gêneros do discurso, publicado no livro: Estética da Criação Verbal, cuja 

primeira edição data de maio de 1992, já na obra Marxismo e Filosofia da Linguagem (1929), 

o autor, juntamente com Volochinov, fazia referência ao assunto em questão. Em um desses 

momentos, Bakhtin (2010) relata que todos os tipos de atividade mental geram, cada um a seu 

modo, modelos de enunciações correspondentes a cada uma dessas atividades. E acrescenta 

que é sempre a atividade social que determina o modelo ideal de enunciação adequado para 

determinada situação. Dessa abordagem podemos concluir que existe um gênero do discurso 

para cada momento da comunicação. Em suma, quando um sujeito utiliza a língua, ele o faz, 

ainda que imperceptivelmente, utilizando algum GD.  

Bakhtin (2003) denomina os GD como tipos relativamente estáveis de enunciados e 

dá mais ênfase ao termo relativamente. Isso porque ele considera extremamente relevante a 

riqueza e a diversidade inerentes aos gêneros do discurso, uma vez que as possibilidades da 

atividade humana são inesgotáveis (BAKHTIN, 2003). Assim, torna-se inconcebível relatar 

qualquer atividade humana sem recorrer ao uso da linguagem, que ocorre por meio de 

enunciados. Dessa forma, a natureza do enunciado deve ser pensada por meio de gêneros na 

modalidade oral ou escrita, os quais, embora sejam relativamente estáveis, estão sempre 

sujeitos às mudanças que ocorrem junto às transformações sociais do ambiente em que o 

indivíduo está inserido. Segundo Medviédiev (2012), integrante do Círculo de Bakhtin
1
, essas 

mudanças determinam que um novo gênero se constitui a partir daqueles já existentes.  

Quando nos referimos a estáveis significa que ao se tornarem recorrentes, alguns  

enunciados vão assumindo determinados estilos que os “agrupam” em algum gênero 

discursivo. Resulta daí essa estabilidade de que fala Bakhtin (2003) e, por isso, nos diz que o 

gênero é novo, mas ao mesmo tempo é velho, levando-nos a compreender o processo de 

dialogismo dos GD.           

Enquanto alguns são mais voltados para a estabilidade, como no caso dos 

documentos oficiais, as declarações, as atas de reunião, outros gêneros possuem característica 

extremamente variável. Nesse âmbito, temos as correspondências pessoais, como a carta, o 

                                                           
1
 Durante a década de 1920, na Rússia, o Círculo de Bakhtin era composto  de artistas e intelectuais, um 

professor e um funcionário de uma casa editora que se reuniam com ideias inovadoras para trilhar  discussões 

principalmente no domínio das artes e das ciências humanas. Volochínov e Medviédiev, discípulos e 

admiradores de Bakhtin assinam algumas de suas obras (BRAIT,  2009).   
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email, o msn... Esses gêneros e muitos outros parecem estar em constante mutação, 

acompanhando as transformações pelas quais passa a sociedade. Um bom exemplo pode ser 

ilustrado com o telegrama, que praticamente está em fase de extinção. Salientamos que para 

perceber essas mudanças é necessário estarmos atentos à extrema grandeza e heterogeneidade 

dos GD.  

Concordamos com Marcuschi (2009) ao afirmar que a comunicação só é possível por 

intermédio de algum gênero.  Daí a sua grande variedade e inserção em domínios discursivos 

ora opostos, ora similares. O domínio discursivo a que tentamos enquadrar os gêneros 

constitui-se em uma esfera ou instância de produção discursiva da atividade humana. O 

domínio discursivo “não abrange um gênero em particular, mas dá origem a vários deles” 

(MARCUSCHI, 2009, p. 155). Do ponto de vista dos domínios, falamos em discurso 

religioso, jornalístico, instrucional, comercial, ficcional e muitos outros. É-nos importante 

ressaltar que o mesmo gênero pode ser comum a vários domínios; um parecer técnico, por 

exemplo, pode pertencer ao domínio discursivo instrucional ou ao domínio discursivo 

jurídico.  

Se toda atividade humana acontece intermediada por um GD, então para cada 

comunidade, cada momento histórico, cada situação, o repertório de GD é ampliado, 

diferenciado, readaptado. É um contínuo e inesgotável fluido de gêneros para dar conta de 

todos os momentos da enunciação.  Esses gêneros são, de certa forma, agrupados por Bakhtin 

em primários e secundários.   

 

2.2 Gêneros primários e gêneros secundários 

 Os gêneros primários (simples) são considerados por Bakhtin (2003) como aqueles 

do cotidiano. Costumam surgir das situações de comunicação verbal espontânea, portanto, 

relacionada aos discursos da oralidade nos mais diversos  níveis, no bate-papo entre amigos, 

na família, na reunião, nos intervalos de congressos etc., suas características baseiam-se na 

informalidade e na espontaneidade. 

 Por outro lado, os gêneros secundários costumam surgir nas formas de comunicação 

de um convívio cultural mais complexo, mais elaborado e predominantemente pertencente à 

modalidade escrita da língua. São, então, menos espontâneos e mais formais, dentre os quais 

citamos os romances, as pesquisas, as dissertações de mestrado...   

   No entanto, como bem define a teoria bakhtiniana, essa distinção não deve ser 

considerada de forma rígida, estanque, uma vez que nada impede que um gênero pertencente 
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à esfera do cotidiano transmude para a esfera mais formal, como a filosofia, a arte etc, bem 

como um gênero secundário entre para a esfera dos gêneros primários. É óbvio que quando 

ocorre essa „transferência‟ de uma esfera para outra são feitas adaptações, como por exemplo, 

quando o diálogo entra para um romance, ele adquire novas matizes.     

  

2.3 O tripé bakhtiniano 

Estética da criação verbal (2003) de Bakhtin é, sem dúvida, um dos textos mais 

difundidos no estudo dos gêneros. Logo no início do capítulo Os gêneros do discurso o autor 

menciona o tripé bakhtiniano: o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional, 

indissociavelmente voltado para o todo do enunciado. Bakhtin (2003) refere-se à 

heterogeneidade funcional da linguagem, relacionando-a às formas de alguém se comunicar, 

seja ao fazer um pedido, sugerir, dar ordens, ou  suplicar, cada enunciador com um estilo que 

lhe é peculiar. Tratamos a princípio do conteúdo temático. 

O conteúdo temático não é apenas o assunto específico de determinado enunciado. 

Embasado nos estudos de Bakhtin, Fiorin considera que o conteúdo temático “é um domínio 

de sentido de que se ocupa o gênero” (FIORIN, 2010, p. 62). Esse autor exemplifica esse 

aspecto do gênero por meio das cartas de amor, que apresentam o conteúdo temático das 

relações de amor, no entanto, cada uma delas trata de um assunto diferente, dentro do mesmo 

tema. Rodrigues (2005) esclarece que todo gênero apresenta certo conteúdo temático, ou seja, 

seu objeto e finalidade discursivos.    

O estilo do enunciado consiste basicamente na seleção dos meios linguísticos 

utilizados pelo enunciador em determinado momento da comunicação. A seleção vocabular, 

os aspectos morfossintáticos que cada sujeito emprega, forma o estilo, que é a marca da 

individualidade do enunciador. É em função do interlocutor, de uma atitude responsiva que o 

enunciador seleciona o modo e o melhor momento de dizer. Ele escolhe também os recursos 

linguísticos mais adequados à situação. Ao emitir um enunciado, o locutor analisa então o seu 

destinatário; interessam-lhe aspectos relacionados ao grau de letramento desse destinatário,  

crenças, favoritismos, preconceitos, áreas de interesse.    

Dessa forma, se cada situação social requer o uso diferenciado de um GD, decorre 

daí a dificuldade de enumerar ou mesmo nomear todos os GD, pois há gêneros para os quais 

os critérios definidos de classificação, bem como as definições são bastante móveis e até 

mesmo divergentes (MACHADO, 2005).   
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Entendemos, assim, que o estilo varia de uma situação de formalidade a uma situação 

de completa informalidade. No âmbito escolar, temos como exemplo, os documentos de uma 

instituição de ensino, o discurso de formatura, a defesa da dissertação do mestrado. Na 

informalidade, exemplificamos com os bilhetes trocados entre colegas na sala de aula, as 

declarações de amor proferidas em público ou na intimidade dos casais no meio digital. 

Diante dessa variedade, concordamos com Bakhtin (2003) quando considera que há várias 

condições bem propícias a fazer pulsar a individualidade do falante, como os gêneros 

relacionados à literatura de ficção.  

Por outro lado, nem todos os gêneros são passíveis de deixar transparecer uma 

individualidade, como os padronizados, já mencionados anteriormente. Ainda para Bakhtin 

(2010, p. 268), “onde há estilo há gênero. A passagem do estilo de um gênero para outro não 

só modifica o estilo nas condições do gênero que não lhe é próprio como destrói ou renova tal 

gênero.” Nesse sentido, o estilo notoriamente constitui os GD.        

É importante mencionar que os estilos estão indissociavelmente ligados tanto às 

unidades temáticas quanto composicionais. Essas últimas referem-se ao tipo de estruturação e 

ao tipo de conclusão de um todo, bem como ao tipo de relação existente entre o locutor e seus 

parceiros da comunicação. Isso pode ser tanto para o escritor quanto para o leitor, na verdade 

com qualquer que seja o outro envolvido no processo de comunicação (BAKHTIN, 2003). 

Em nosso trabalho, fazemos análises não só da escrita, mas também de aspectos relacionados 

à oralidade, por isso, abordamos a questão dos Gêneros do texto e dos Gêneros do discurso.  

Bakhtin (2003) acredita que houve um grande retardo na discussão acerca dos 

gêneros discursivos; supõe, então, que seja justamente devido à amplitude e diversidade que 

lhes é característica. Podemos dizer que a estrutura composicional se refere à estrutura, ao 

modo de organizar o gênero. Já que Bakhtin (2010) considera o enunciado como sendo de 

natureza social, seria incoerente dizer que qualquer gênero é criatividade nossa, ou mesmo 

que são estruturas rígidas, estanques, pois os enunciados que constituem os gêneros refletem 

as condições temáticas, não só pelo seu conteúdo e pelo estilo, mas principalmente por sua 

construção composicional (BAKHTIN, 2003).  

 

2.4 Gêneros de ordem empírica e gêneros de ordem científica 

   Uma vez que tratamos de gêneros do cotidiano, a que chamamos gêneros de ordem 

empírica e de gêneros de uma comunicação considerada mais complexa, a que chamamos 
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gêneros de ordem científica, julgamos necessário tratar antes, dessas duas formas de 

conhecimento.   

   Conforme o Dicionário Aurélio (2010), o termo “empírico” admite que o 

conhecimento provem unicamente da experiência, enquanto o termo “científico” é relativo a, 

tem o rigor da ciência. Para Lakatus (2003), o conhecimento popular é assistemático e baseia-

se na organização própria do sujeito que o administra e não em uma sistematização das ideias. 

Está sempre limitado ao âmbito da vida diária e relaciona-se com o que é perceptível no dia a 

dia. É considerado falível e inexato, porque se apoia na aparência e no que se ouviu dizer 

acerca de um objeto.   

Podemos dizer que no contexto do assentamento há uma predominância do 

conhecimento popular, ou mesmo de gêneros de ordem empírica, porque os sujeitos fazem 

uso dos gêneros que são úteis a sua comunidade. Ao perguntarmos: “A quem servem? Onde 

circulam? Qual o seu papel na sociedade?” Veremos que os gêneros do cotidiano são aqueles 

que mais servem à comunidade do assentamento, por isso são os que fluem, circulam com 

mais frequência, como veremos nos procedimentos de análise.  

Durante os cursos dos quais participamos, os técnicos apresentaram a esses 

assentados alguns gêneros de ordem científica, como os instrucionais relacionados à 

vacinação das aves. Consideramos que o técnico utiliza o gênero de ordem científica porque 

ele fala do lugar da ciência (ambos, T1 e T2 são graduados), origina-se da universidade, ponto 

de referência científica. Também porque esse técnico pertence a uma organização que 

objetiva levar a tecnologia para aqueles que não têm acesso a essa inovação. Dessa forma, 

entendemos a importância do discurso que o técnico utiliza, valendo-se como uma ponte 

lançada entre a ciência e a comunidade rural.    

O conhecimento científico é concebido como real porque lida com fatos ou com 

ocorrências; sistemático, forma um sistema de ideias, lida com um saber ordenado pela lógica, 

e não com saberes dispersos, desconexos.  

Embora se apresente a separação metodológica, em muitas situações essas duas 

formas de conhecimento coexistem. Isso significa dizer que o mesmo sujeito pode penetrar 

em diversas áreas e passar a absorver e aceitar o conhecimento do outro. A esse respeito, 

Bakhtin (2003) afirma que da mesma forma que uma pessoa demonstra certa dificuldade de 

compreender o discurso científico, outra que domina brilhantemente o discurso em diversas 

esferas da comunicação pode sentir dificuldade em intervir em uma conversa mundana. 
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Cremos que não é difícil relacionar o gênero de ordem científica com o gênero de 

ordem empírica, isso porque “cada grupo social tem seu repertório de formas de discurso na 

comunicação socioideológica” (BAKHTIN, 2010, p. 44). Para esse autor, um grupo de formas 

determinado é pertencente ao mesmo gênero e "entre as formas de comunicação (por 

exemplo, entre colaboradores num contexto puramente técnico), a forma de enunciação 

(respostas curtas na linguagem de negócios) e enfim o tema, existe uma unidade orgânica que 

nada poderia destruir" (BAKHTIN, 2010, p.  44).  

Essa unidade induz-nos a constatar que os GD, sejam de ordem científica ou 

empírica, funcionam como um laço, em elo entre os diferentes tipos de comunicação social. 

Assim, discutir os gêneros de ordem científica e os de ordem empírica significa admitir que 

para cada gênero há uma sequência de regras que controlam o uso e o  discurso desses 

gêneros em seu contexto social.  

A esse respeito, Marcuschi (2009) considera que a maior dificuldade estaria em lidar 

com os gêneros de ordem empírica, pertencentes à oralidade, pois o estudo do gênero na 

modalidade oral é bem mais recente e menos sistemático, dificultando sua classificação; 

entretanto, o estudo desses gêneros é de extrema relevância, porque são usados pelos 

membros de determinada comunidade linguística como parte integrante de seu conhecimento 

partilhado.  

 

2.5 Intergenericidade e suporte de gêneros 

As comunidades tipicamente orais, como o assentamento, costumam fazer uso de 

alguns gêneros que se perdem em outras esferas tipicamente escritas. Isso significa que 

sujeitos pertencentes à mesma comunidade acabam criando formas de comunicação que se 

caracterizam pelo contexto em que se inserem. Dessa forma, os gêneros de ordem científica, 

como as técnicas de construção do ovoscópio chegam com menos frequência ao meio rural, 

enquanto a oração espontânea, as receitas caseiras ou a conversa telefônica são gêneros que 

fluem como práticas culturais de rotina nessa comunidade linguística (MARCUSCHI, 2009).   

Gêneros na modalidade oral ou escrita, de ordem empírica ou científica são termos   

que se mesclam na função comunicativa da linguagem. A heterogeneidade torna-se latente  

quando uma nova função é dada ao gênero. Trata-se da intergenericidade – um gênero com o 

formato de outro –, pois como postula Bakhtin (2010), os gêneros muitas vezes se imbricam 

para constituírem novos gêneros. Por outro lado, sabemos que alguns gêneros não assumem 
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um novo lugar, isto é, migram de um campo para outro, sem perderem sua função 

(MARCUSCHI, 2009).  

Para Marcuschi (2009), estudioso do campo da linguagem,  o gênero pode ser 

definido como “forma de inserção, ação e controle social” e acrescenta que todas as nossas 

ações discursivas são sempre intermediadas por algum gênero. A intergenericidade de que 

fala Marcuschi (2009) confirma a mobilidade dos gêneros, sempre submetidos às 

transformações pelas quais passa a sociedade e os sujeitos nela inseridos. De acordo com 

essas mudanças, o sujeito escolhe o gênero que melhor lhe convier à situação.  A esse 

respeito, Koch (2006) declara a escolha do gênero é uma decisão voltada para o confronto 

entre valores sociais; ao fazer essa escolha, certamente será levando em conta o propósito 

comunicativo, o lugar social e o papel dos sujeitos envolvidos na comunicação.  

  Apoiados nos estudos de Marcuschi (2007), consideramos que, embora alguns 

gêneros sejam mais propensos ao fenômeno da intergenericidade, isso não interfere no 

processo de compreensão, já que “impera o predomínio da função sobre a forma” 

(MARCUSCHI, 2007, p. 32). Esse processo aconteceu com frequência nos gêneros 

discursivos propostos pelo técnico durante o curso Frangos e galinhas poedeiras: criação 

pelo estilo caipira, principalmente naqueles gêneros pertencentes ao domínio discursivo 

“instrucional”. Como veremos nos procedimentos de análise, a alteração da forma não trouxe 

prejuízos ao uso do gênero porque ele manteve sua função.    

 Assim como há mudança na forma, pode haver mudança no suporte. Existem muitas 

discussões e controvérsias acerca desse assunto, pois enquanto uns consideram o dicionário 

um suporte, Marcuschi (2009, p. 174) o define como um gênero e assegura que o suporte “é 

um lócus físico ou virtual com formato específico que serve de base ou ambiente de fixação 

[...]”.  

Muitas dúvidas são suscitadas e investigações ainda são feitas a esse respeito.  No 

entanto, concordamos com a visão de Marcuschi que “o suporte não é neutro e o gênero não 

fica indiferente a ele” (MARCUSCHI, 2009, p. 174). Isso significa que o suporte pode mudar 

a relevância dada a determinado gênero. Em algumas situações, ao mudar de suporte, o 

gênero ganha mais força, torna-se mais visível, mostra-se mais. Então, entendemos que o 

suporte é muito importante para que o gênero circule em determinada comunidade. Assim, 

também concordamos que  

 

 

] 
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Todos os textos se realizam em algum gênero [...] e são produzidos em algum 

domínio discursivo que, por sua vez, se acha dentro de uma formação discursiva. 

Sendo que os textos se fixam em algum suporte pelo qual atingem a sociedade 

(MARCUSCHI, 2009, p. 176).          

 

 

 E esse autor faz uma diferenciação entre suporte convencional e suporte incidental. O 

primeiro exerce a função de portador ou fixador de texto, como os murais, os livros.  O 

segundo abre espaço para possibilidades eventuais em sua relação com o texto escrito; temos 

como exemplo as embalagens, muros e paredes. 

 Para dar continuidade à preparação do terreno para análise de dados, no próximo 

capítulo, faremos um esboço acerca do assentamento, bem como um detalhamento dos cursos 

que fazem parte deste trabalho de pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 

NO CURSO DOS DIAS: METODOLOGIA 

 

A prática é um revezamento de uma teoria 

 a outra e a teoria um revezamento de uma 

 prática à outra. Nenhuma teoria pode 

 se desenvolver sem encontrar uma espécie  

de muro e é preciso a prática para atravessar o muro. 

 Foucault (2012). 

                                         

Tomar como foco de pesquisa um grupo tão heterogêneo de moradores da área rural 

e técnicos do SENAR Rondon no Assentamento Poções [GO] indica que precisamos não de 

cálculos, de exatidão, mas de acompanhamento, observação, troca de experiência. Por isso, 

esta pesquisa se constrói em uma perspectiva interpretativa, uma vez que “explora 

características dos indivíduos e cenários que não podem facilmente ser descritos 

numericamente” (MOREIRA; CALEFFE, 2008. p. 73). Estamos lidando com seres humanos 

complexos, variados, heterogêneos.  

Os anos de 1960 foram vistos como a “época dourada” da pesquisa qualitativa, por 

Denzin e Lincoln, citados por Sandin Esteban (2010). A partir dessa época, os estudos 

qualitativos passaram a fazer parte de diferentes áreas do saber, as quais até então se 

utilizavam apenas de métodos quantitativos.  

Nosso trabalho centra-se no âmbito da pesquisa qualitativa. Como descreve Sandín 

Esteban (2010), a aplicação desse tipo de pesquisa se justifica por  possuir caráter contextual, 

requerer negociação com os participantes e  utilização de conhecimento tácito, dentre outros 

aspectos. Devido a essa abrangência, os estudos qualitativos envolvem duração, intensidade, 

diálogo e maior aproximação com os participantes. Por isso, podemos dizer que esta 

investigação se encontra vinculada às características da pesquisa etnográfica, já que seu foco 

principal é o trabalho de campo, e interessa-se pelo comportamento social, em seu cenário 

natural, o assentamento. Além disso, o procedimento de análise de dados está voltado para a 

contextualização.             

Em virtude disso, nossa atenção centra-se em cada momento dialógico que 

presenciamos no Assentamento Poções [GO], seja no bate-papo realizado durante os cursos 

denominados Cozinha Rural e Frangos e Galinhas Poedeiras: criação pelo estilo caipira, 

ambos ocorridos em 2013, seja no intervalo para um cafezinho, nas visitas realizadas para 

entrevista individual ou em outros momentos em que foi possível a nossa participação.       
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Nesse sentido, por ser de cunho qualitativo, o próprio pesquisador, atuando como 

observador participante passa a ser um instrumento primordial nas atividades, por meio da 

interação com a realidade local, exigindo-lhe atenção ao abordar questões relacionadas à 

sensibilidade e percepção (SANDÍN ESTEBAN, 2010). Certamente, visitar o assentamento, 

vivenciar um pouco da rotina dessas famílias é parte de um processo bem produtivo no 

desenvolvimento da pesquisa.  

Desse modo, apresentamos as condições metodológicas de produção do trabalho de 

pesquisa realizado. 

 

3.1 Cenário da pesquisa: Assentamento Poções [GO]  

Para situar o ambiente de nossa pesquisa faz-se necessário discorrer, ainda que 

rapidamente, acerca da constituição dos assentamentos no Brasil. Em seguida, fazemos uma 

descrição pormenorizada do Assentamento Poções [GO].  

A Lei 8.629, Artigo 2º, § 1º de 25 de fevereiro de 1993, determina que “Compete à 

União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não 

esteja cumprindo sua função social.”  Não cumprir sua função social pode estar relacionado 

tanto à distribuição de terra considerada improdutiva quanto ao fato de o proprietário estar em 

débito com o Governo Federal. 

O programa de reforma agrária consiste na redistribuição de direitos sobre a 

propriedade rural privada, é subsidiado pelo Governo Federal e tem como objetivo principal 

propiciar a participação dos camponeses, com vistas à sua promoção humana, sócio-histórica, 

política e econômica (SILVA, 1971). Após determinação judicial de que a terra está 

improdutiva, atendendo às exigências da lei, começa o processo de redistribuição da área, o 

que culmina em um assentamento de sujeitos que até então não eram proprietários  rurais. 

    Ao serem desapropriadas pelo governo, as terras são dividas em glebas e 

distribuídas aos “sem-terra” já cadastrados, essa implantação é um assentamento. O programa 

do Governo Federal então se dedica a tomar as medidas necessárias que visam a fixar e 

transformar os novos proprietários em produtores rurais.  

Esses novos proprietários, denominados assentados, tomam posse da terra e 

organizam uma forma de produção conjunta, além de atividades específicas. As dificuldades 

são muitas, por isso, passam a receber assistência técnica, provinda de projetos do Ministério 

da Reforma Agrária e do Governo Federal. Alguns assentados nos relatam, por exemplo, que 

na época da constituição do Assentamento Poções eles foram beneficiados com um trator de 
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uso coletivo. Nesse caso, o presidente do assentamento, eleito pelo próprio grupo, faz uma 

escala de uso do equipamento agrícola.  

Apresentamos em seguida a situação geográfica e histórica do Assentamento Poções. 

 

3.1.1 Situação geográfica e histórica  

O Assentamento Poções está localizado no município de Rialma (cidade com 10.516 

habitantes, – censo 2012), à margem direita da BR 153 (Rodovia Belém-Brasília), sentido 

Norte, km 297, a aproximadamente 190 quilômetros de Goiânia, capital do  estado de Goiás. 

A cidade de Rialma situa-se no Vale de São Patrício, médio norte de Goiás, às margens do Rio 

das Almas, afluente do rio Tocantins, limítrofe dos municípios de Carmo do Rio Verde, Ceres, 

Nova Glória, Rianápolis, Santa Isabel e Uruana. O assentamento situa-se a 12 km de Rialma e 

lá residem 67 famílias, num total de 240 moradores (PROHAN, 2008). Para melhor 

localização vejamos a figura 1.  

 

 

Figura 1: Mapa do Estado de Goiás - GO. Possui uma área de 341.289,5 km², limitando-se com Tocantins 

(Norte), Minas Gerais e Mato Grosso do Sul (Sul), Bahia (Leste) e Mato Grosso (Oeste) (SOUZA, 2009). 

  

Segundo depoimento dos nossos colaboradores, eles vieram para o local em 1998, 

quando se apropriaram da área por meio de um acampamento e lá permaneceram por 

aproximadamente dois anos. São oriundos de diversos municípios goianos como Ceres, 
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Rialma, Anicuns, Hidrolina, Rubiataba. Essas famílias traziam consigo o sonho de se 

tornarem proprietárias rurais, já que a situação financeira do momento não lhes oferecia outra 

possibilidade. “Ter um pedaço de terra”, se não fosse por meio do movimento de Reforma 

Agrária, era-lhes um sonho absolutamente impossível (Entrevista concedia por A5 em 

fevereiro/ 2013). 

 

 

Figura 2: Assentamento Poções, Rialma-GO. Fonte: Google earth (2008). Localizado a 15017‟78”S e 

49034‟74”O, às margens da BR-153 (Belém Brasília) e do Rio das Almas (afluente do Rio Tocantins). A região 

está inserida no Bioma Cerrado (SOUZA, 2009). 

 

Durante o período de dois anos, viveram em condições precárias, sem água 

encanada, sem energia elétrica ou sistema de esgoto e com residências improvisadas de lonas, 

montadas ao relento. Quando chovia, molhava quase tudo embaixo da lona, já que não havia 

qualquer tipo de parede. Para a alimentação, havia pequenos espaços onde plantavam o básico 

para a sobrevivência e alguns contavam também com a renda de benefícios do governo como 

Bolsa Família. 

Em 2000, receberam o documento de “emissão de posse”, o qual oficializava seu 

direito sobre cerca de 24hectares cada propriedade. O local era uma enorme fazenda voltada 

para a criação de bovinos de corte e, segundo informações dos moradores do assentamento, 

foi desapropriada para saldar dívidas do antigo proprietário com o Governo Federal.   
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As dificuldades eram tantas que cerca de 10 famílias desistiram e deixaram o 

acampamento. Segundo depoimentos, algumas ficaram no intuito apenas de legalizar a posse 

da terra para depois abandoná-la, mas logo perceberam que perderiam o direito se assim o 

fizessem e optaram por fixar moradia no assentamento.  Foram construindo suas casas por 

etapas. Alguns foram embora, outros vieram porque compraram o direito de posse e 

permaneceram até a legalização pelo INCRA.   

Atualmente, os assentados possuem residências com boas condições de higiene, 

construídas em alvenaria, serviço de água encanada oriunda de poço artesiano ou retirada 

diretamente da fonte (córrego ou rio) para a caixa d‟água das casas.  A coleta de esgoto é 

realizada por meio de fossa séptica. Todas as casas possuem energia elétrica, televisão e rádio 

e algumas, antena parabólica. Embora o sinal de telefonia não seja de boa qualidade em 

algumas regiões, todos contam com pelo menos um aparelho celular em casa.  

Possuem renda aproximada de um salário mínimo mensal e as famílias que têm 

filhos menores contam com a ajuda do Bolsa Família. Quando necessitam de assistência 

médica, recorrem à rede de saúde pública de Rialma. Os Ensinos Fundamental e Médio das 

crianças e adolescentes também ocorrem nesse município ou em Ceres, outra cidade vizinha, 

que tem como separação de Rialma apenas o Rio das Almas. O meio de transporte mais 

utilizado é o ônibus municipal ou a motocicleta.  

O cultivo agrícola é, em geral, de subsistência. Alguns moradores do assentamento 

cultivam hortaliças como: tomate, alface, couve e cebolinha. Outros produzem para seu 

sustento o arroz e feijão. Há ainda uma grande maioria que atua na criação de caprinos e 

bovinos e, também, desenvolve piscicultura e avicultura. A maior parte dos jovens busca 

trabalho na área urbana, geralmente, no comércio daquelas cidades citadas. A maioria das 

atividades é orientada por Programas Públicos de assistência. 

 

3.1.2 Os sujeitos colaboradores 

Durante o mês de janeiro de 2013, o representante da Agência Rural realizava uma 

visita de observação para verificar as possibilidades de oferecer novos projetos de cultivo 

rural.  Alguns projetos foram idealizados para proporcionar orientação no sentido de abrir 

oportunidade de geração de renda. Havia uma proposta de financiamento a ser oferecida para 

a produção culinária e a produção de ovos.  

Desse modo, a organização do SENAR Rondon oferecia dois projetos específicos 

direcionados às famílias: Cozinha Rural e Frangos e Galinhas Poedeiras: criação pelo estilo 
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caipira. Tendo em vista o sucesso do empreendimento, todas as interessadas deveriam iniciar 

os trabalhos frequentando cursos realizados no próprio assentamento. Assim, no início de 

2013, o técnico da AGÊNCIA Rural chegou ao Assentamento Poções com o propósito de 

visitar algumas famílias e convidá-las a participar dos dois projetos. Optamos por acompanhá-

lo. Essa foi a oportunidade para nos aproximarmos dos assentados, pois não tínhamos um 

contato mais direto com esses sujeitos e  esse instrutor já mantinha um relacionamento mais 

estreito com essas famílias.  

Visitamos cerca de vinte residências. O trabalho não era tão fácil, já que algumas 

vezes não encontrávamos ninguém em casa; outras vezes, as pessoas não tinham interesse em 

participar. O instrutor falava dos cursos e em seguida apresentávamos nossa pesquisa, 

explicando o propósito e mostrando as possíveis contribuições ao ensino e às próprias 

instituições que ministram cursos em assentamentos rurais. Percebemos que a presença de 

alguém já inserido em seu meio social nos trouxe certa credibilidade e entre quinze convites 

feitos, doze aceitaram colaborar com nosso projeto.  

Entretanto, desses que assinaram o “Consentimento da participação da pessoa como 

sujeito da pesquisa” (modelo no Apêndice B), quatro não compareceram aos cursos. Quando 

os procuramos, posteriormente, alegaram falta de tempo, falta de condições de transporte e 

imprevistos familiares. Selecionamos então oito pessoas que participaram dos cursos 

planejados: Cozinha rural e frangos e galinhas poedeiras: criação pelo estilo caipira. No 

entanto, desses oito, um desistiu do curso no decorrer das atividades, restando sete 

participantes da pesquisa. Em relação à desistência, alegaram motivos similares aos 

supracitados.  

Para fins de análise, esclarecemos que as variáveis em relação ao nível de instrução, 

faixa etária e sexo não foram consideradas, pois temos informantes de ambos os sexos e das 

mais diversificadas idades, bem como diferentes níveis de escolaridade.  

Asseguramos aos nossos colaboradores que nos textos (nas falas) transcritos a este 

trabalho de pesquisa, usaríamos siglas para representar seus nomes. Diante do exposto, a cada 

morador do assentamento denominamos assentado ou “A” e os enumeramos de 1 a 7. 

Também empregamos P para pesquisador, T1 para o técnico em cozinha rural e T2 para o 

técnico em criação de galinhas, que são os sujeitos descritos a seguir.   

 

 T1 – Aproximadamente 35 anos, sexo masculino, estado civil não revelado, 

graduado em gastronomia, com formação em nutrição, prestador de serviços para a empresa 
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SENAR Rondon, sempre realiza essas atividades com pessoas do meio rural, especialmente 

em assentamentos, alvos do órgão que representa. É remunerado por esse órgão.  

 

T2 – Aproximadamente 32 anos, casada, realiza essa atividade há muitos anos (não 

revelado), é prestadora de serviços para a empresa SENAR Rondon e sempre ministra cursos 

em sua área de formação. Graduada em Zootecnia, demonstra grande entusiasmo ao falar de 

sua atuação. 

 

A1 – 40 anos, dona de casa, Ensino Fundamental incompleto, mãe de duas filhas e 

avó de um primeiro neto, pelo qual se diz apaixonada. Mora no assentamento desde a sua 

implantação. Uma pessoa alegre, divertida, sempre interrompe sua fala com algum gracejo. O 

marido trabalha fazendo frete para excursões. A filha mais velha casou-se há um ano e mora 

em Ceres. A mais jovem também mora em Ceres e  cursa o Ensino Superior.  A1 diz que 

quando se mudou para o assentamento foi muito difícil, teve vontade de desistir, mas logo 

descobriu que se mudasse para a cidade perderia o direito à propriedade, então resolveram 

ficar, segundo ela, até o casal se aposentar.  Ela cultiva hortaliças e cria frangos para o 

consumo diário. Participa de vários cursos oferecidos e sempre oferece sua casa para a 

realização desses eventos. Aparenta ter um bom relacionamento com as outras pessoas do 

assentamento.  

 

A2 – Aparência bem jovem, 28 a 30 anos (não tivemos acesso a essa informação), 

casada e mãe de dois filhos com 11 e 13 anos. Ensino Médio incompleto. Chegou para o 

assentamento há dois anos. Sua única fonte de renda é o Bolsa Família e consome os produtos 

que cultiva na terra recentemente adquirida. Podemos observar que a terra é bem cuidada, 

com plantação variada, como hortaliça, arroz, milho e algumas árvores frutíferas. Na varanda 

há vários bancos feitos de madeira, tudo feito pelos membros da família. A2 nos informou 

que o marido e os filhos sempre saem juntos para trabalhar e quando ela termina as atividades 

domésticas, ajuda-os‟ no campo também. Disse que a sua maior dificuldade é a distância em 

relação à cidade. Embora tenham um veículo popular, os filhos estão em uma idade em que 

gostam de sair, se divertir... E isso eles só encontram em Ceres ou em Rialma.      

 

A3 – Casado, 30 anos, pai de um menino de 5 anos, Ensino Médio completo,  

trabalha apenas no meio rural, possui uma granja com capacidade para comercialização de 
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cerca de 15 frangos por semana, demonstra grande interesse nos cursos. Alegre, divertido, 

visivelmente satisfeito com a vida que leva. Gosta de morar no assentamento porque é um 

lugar tranquilo e porque foi criado no meio rural, seus pais também moram no assentamento 

Poções. Veio para o local quando era um jovem de 17 anos, depois financiou seu “pedaço de 

terra”, porque é um lugar tranquilo e para ficar mais perto dos pais. Em sua propriedade ele 

cria caprinos e aves e tem intenção de aprimorar a criação de galinha caipira e frango caipira 

melhorado.     

 

A4 – Casada, 35 anos, analfabeta, mãe de dois filhos (10 e 14 anos), ambos têm 

atividade na cidade diariamente: balé e futebol. Entre os moradores, A4 é que tem o maior 

número de produção de frangos para comercialização. Em sua gleba há uma casa ampla, um 

curral, de onde sai o leite para a família e para a revenda. Ela ajuda nas atividades do curral, 

cuida da casa, vai para a cidade de Rialma e Ceres com o marido levar os filhos para  

envolvimento em educação e lazer. Nos finais de semana, costumam ir à igreja. A4 diz que 

gosta de participar dos cursos porque sempre aprende alguma coisa diferente.  A família 

possui um veículo popular.  

 

A5 – Casada, 38 anos, mãe de três filhos, Ensino Fundamental incompleto, mora no 

assentamento desde sua implantação. Trabalha com artesanato, faz tapetes de retalhos para 

comercialização. Dois dos filhos são adultos e moram em Goiânia, o mais novo (13 anos) 

mora em Ceres com os avós para estudar. Cuida de uma piscicultura e comercializa cerca de 

150 quilos de peixe por mês. Atua na produção de frango caipira comum e frango caipira 

melhorado porque diz que precisa atender todo tipo de cliente, mas afirma que sempre deixa 

clara ao cliente a diferença entre as duas espécies.      

 

A6 – Divorciada, 61 anos, mãe de quatro filhos (40, 39, 38 e 17 anos), mora no local 

desde quando ainda era um acampamento. Realiza as tarefas domésticas, cria aves e cuida de 

uma pequena plantação, atividades partilhadas com os dois filhos de 17 e 39 anos que ainda 

moram com ela. À noite, cursa o oitavo ano do ensino Eja – Educação de Jovens e Adultos 

(18 km distância de sua residência). Pretende cursar o Ensino Médio. Demonstra bastante 

interesse por todos os eventos que acontecem no assentamento e diz que faz questão que os 

filhos estudem.  
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A7 – Casada, 35 anos, mãe de dois filhos (13 e 16 anos), estudantes na rede pública 

de ensino de Rialma. É o primeiro curso de que participa no assentamento, onde reside há 

apenas 2 anos. É responsável pelas atividades do lar, ajuda na plantação de maracujá e cuida 

da granja. Deseja ampliar os negócios para piscicultura, afirmando que só está aguardando a 

abertura das inscrições para participação nesse curso. Estudou até o oitavo ano do Ensino 

Fundamental. É evangélica e costuma participar dos cultos, das festividades da igreja e das 

reuniões do assentamento.  

Todos esses sujeitos enfatizaram que o financiamento fornecido para a participação 

nesses projetos de assistência, oriundos de entidades governamentais e não-governamentais, 

contribui  muito para a viabilização da produção e melhoria da renda familiar.  

A princípio, fomos para as reuniões e para os cursos no intuito de observar apenas os 

que se dispuseram a ser nossos colaboradores. No entanto, nesse tipo de pesquisa somos 

surpreendidos e instigados a mudar nossos planos. Isso não foi diferente em relação à etapa de 

observação. Começamos esse processo durante as reuniões de organização dos cursos e 

percebemos que era um momento extremamente rico em práticas de linguagem que não nos 

passariam despercebidas. Assim, a observação participante aconteceu em relação ao evento 

como um todo, não só no período dos cursos, mas também em encontros posteriores e em 

visita às residências dos assentados.   

  Em algumas casas em que a receptividade foi maior, realizamos mais entrevistas e 

pudemos colher mais dados. Todos os participantes do curso foram observados, no entanto, na 

etapa de entrevistas atuamos apenas com aqueles que autorizaram o seu envolvimento na 

pesquisa. 

 

 3.2 Programas públicos de assistência aos assentados  

O assentamento conta com a Associação dos Assentados do Projeto Poções, fundada 

desde a época em que era um acampamento (1998) e conta também com uma Cooperativa, 

com participação de 30 famílias. Todos os moradores pertencem à Associação, mas nem todos 

são membros da Cooperativa. Os representantes dessas duas unidades são escolhidos pelos 

próprios assentados. Segundo informações do presidente da Associação, quando o 

assentamento foi legalizado em 2000, eles receberam do INCRA a doação de um trator, de 

uso comunitário a todos e 05 vacas leiteiras.  Além dessa assistência, quando se legaliza um 

assentamento, os moradores são contemplados com outros tipos de assistência.    
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3.2.1 Projetos de assistência 

Logo que a posse da terra é legalizada, os assentados contam com linhas de crédito 

para dar início ao trabalho de produtividade na parcela de terra recém-ocupada. Atualmente, 

eles recebem ajuda da Prefeitura Municipal de Rialma, com disponibilidade de máquinas 

agrícolas, da Igreja Católica, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com fornecimentos de 

sementes, da AGÊNCIA RURAL, que faz um acompanhamento contínuo, promovendo 

reuniões, encontros e viabilizando a realização dos cursos, inclusive os ofertados pelo 

SENAR Rondon. 

Geralmente esses cursos ofertados pelo SENAR Rondon, pela Petrobrás, pela 

Agência Rural, dentre outros órgãos, não requererem custo algum dos participantes e ainda 

proporcionam um montante de verbas para darem cabo às atividades. Por exemplo, no curso 

Frangos e galinhas poedeiras: criação pelo estilo caipira estava previsto para cada 

participante a remuneração de R$ 3.000,00 (três mil reais), destinada ao investimento na 

compra de material para construção do piquete, da chocadeira elétrica ou a gás, aquisição de 

ovos ou de galinhas poedeiras e outras atividades relativas ao novo negócio instaurado. 

Além de intervenções no campo para recuperação de recursos hídricos e de áreas 

atingidas pela erosão, O SENAR Rondon atua com processos educativos voltados à formação 

de 163 profissões no meio rural e atua com mais de 50 áreas de promoção social, tais como 

educação, saúde, artesanato e muitos outros cursos (SENAR, 2011). Vamos nos ater a uma 

descrição pormenorizada daqueles de que participamos para nossa coleta de dados.  

 

3.2.2 Cursos 

O curso Cozinha rural oferecido pelo SENAR Rondon contou com a participação de 

12 pessoas, todas do sexo feminino e foi ministrado por um técnico (T1) do sexo masculino. 

Aconteceu no período de 06 a 09 de agosto de 2013, com duração de 32 horas/ aula, iniciando 

às 8h e terminando às 17h. Segundo T1, dentre os principais objetivos do curso destacam-se: 

valorização de pratos do meio rural, aperfeiçoamento da culinária, reaproveitamento de 

alimentos e preparação para o mercado de trabalho.  

Durante os 04 dias, houve intervalo para lanche por volta de 10 h e 15 h. Embora 

todos os presentes fizessem suas refeições no próprio local do curso (residência de um 

assentado), tinham um intervalo de uma hora para almoço. No primeiro dia, a dona da casa 

preparou o almoço. A partir de então foram servidas as refeições preparadas no próprio curso, 

seguindo as novas receitas apreendidas. Os mais variados pratos foram degustados, como 
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salada de macarrão, Chica-Doida [prato à base de milho verde], salada de cascas de verdura, 

suco de legumes verdes e outros. T1 contribuía para propiciar um ambiente bem descontraído 

e durante os intervalos havia muita conversa informal. 

No primeiro dia do curso, o técnico (T1) e o representante da AGÊNCIA RURAL 

realizaram a leitura do projeto, esclarecendo os participantes acerca da metodologia que seria 

desenvolvida: um terço de aula teórica e o restante de aula prática. Houve um pequeno 

intervalo de dez minutos e T1 entregou a cada participante os itens exigidos para o início das 

atividades: o avental e a touca, acessórios vinculados ao gênero: receita culinária, que se 

enquadra no domínio discursivo “saúde” (MARCUSCHI, 2009).   

Ancorado pelo gênero do domínio discursivo denominado instrucional, o T1 

selecionava os ingredientes da receita, apresentava certos cuidados como manuseio da faca de 

corte e técnicas de conservação, orientava acerca da higienização e desinfecção dos vegetais, 

comentava sobre as propriedades alimentares de cada prato e só então começava a cozê-los. 

Durante a preparação dos pratos, citava algumas comidas típicas das regiões, em especial do 

Estado de Goiás.  

No encerramento, T1 entregou a cada participante uma apostila – suporte –, que 

servia de base para alguns gêneros materializados como texto, entre os quais encontram-se 

todas as receitas, procedimentos e dicas de cozinha referentes ao curso ministrado. Fazendo 

uso do gênero discursivo na modalidade oral, que se enquadra no domínio discursivo 

interpessoal, os participantes agradeceram T1 pelo trabalho e trocaram informações pessoais 

como endereço eletrônico e número de telefone.         

O curso Frangos e galinhas poedeiras – criação pelo estilo caipira, também 

oferecido pelo SENAR Rondon contou com a presença de 08 pessoas (mínimo exigido pelo 

órgão), sendo sete do sexo feminino e um do sexo masculino. Essa capacitação aconteceu nos 

dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2013, das 8 às 18h, no galpão de reuniões do assentamento, 

que fica perto do viveiro de mudas. O técnico (T2) apresentou-se como zootecnista, 

profissional que atua na produção dos animais e aves. Na abertura, pediu que alguém fizesse 

uma oração, gênero pertencente ao domínio discursivo religioso e expôs o banner – domínio 

discursivo publicitário - do órgão que representa, com os seguintes dizeres: “SENAR GO – 

Formando e promovendo o homem do campo”.  

Ao mencionar a importância desse curso para as famílias, T2 citou como objetivo: 

praticar as operações básicas adequadas para obtenção de resultados que permitam melhorar a 

produtividade.     
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Em seguida, pediu que as pessoas perguntassem quando tivessem dúvidas e fazendo 

uso do gênero aula expositiva, na modalidade oral, que se enquadra no domínio discursivo 

instrucional, explicou que faria um dia todo de teoria e apenas a partir do segundo dia faria 

aulas práticas, tais como cuidado com os frangos, preparação do piquete, construção do 

ovoscópio (embalagem). T2 comentou acerca de um selo que logo será exigido pela 

Vigilância de Saúde Municipal para comercialização de aves, ainda que seja na feira livre, 

como é o caso dos produtos oriundos do assentamento.  

Durante os três dias, houve intervalo de 15 minutos para o lanche e uma hora para o 

almoço, servido no local e patrocinado pelo SENAR Rondon.  

No primeiro dia, T2 falou acerca de cuidados com manuseio da faca de corte, 

utilizada no abate e na preparação dos frangos, bem como da importância do uso de 

equipamentos de proteção e higiene, como botas, luvas e avental. Teceu alguns comentários 

acerca das exigências do mercado em relação ao frango caipira e enfatizou que normalmente  

a produção de galinhas caipiras não consegue atender à procura do mercado. T2 comentou 

ainda sobre vacinação das aves e procedimentos para evitar doenças comuns. A partir do 

segundo dia, passou para a construção do piquete, abate e preparo das aves.    

O encerramento do curso aconteceu com T2 proferindo palavras de agradecimento, 

seguidas da disponibilização de endereço eletrônico e número de telefone.  

 

3.3 Coleta de dados  

A forma como deve proceder a coleta de dados em um pesquisa qualitativa depende 

muito do foco do pesquisador. No caso desta pesquisa, por ser relacionada ao estudo dos 

gêneros discursivos em uma perspectiva dialógica, precisamos nos centrar em dados que 

revelassem detalhes relacionados a esse aspecto, tais como hesitações, incertezas, 

questionamentos etc. Nesse tipo de pesquisa, é importante estar atento às atitudes interativas 

das pessoas envolvidas para restringir o que pode e o que não pode ser descrito sobre o 

assunto investigado (LANKSHEAR, KNOBEL, 2008). Por isso, precisamos dar atenção 

especial a cada instrumento adotado: o questionário, o diário de campo e a entrevista 

semiestruturada.      

 

3.3.1 Instrumentos de pesquisa 

 Tivemos vários contatos com os colaboradores deste trabalho. Utilizamos, então, três 

instrumentos de coleta de dados: O questionário, o diário de campo e a entrevista.  
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Começamos com uma visita às famílias juntamente com o técnico da AGÊNCIA 

RURAL, depois, aplicamos o questionário, presenciamos os cursos e voltamos em algumas 

visitas informais, atendendo a algum convite para conhecer a propriedade. Posteriormente, 

retornamos para a realização das entrevistas e obtenção de outras informações. 

O questionário estruturado – modelo no apêndice D – foi aplicado com o intuito de 

conhecer melhor nossos colaboradores e verificar como se relacionam. O questionário contém 

perguntas de ordem pessoal, como idade, estado civil, quantidade de filhos, nível de 

escolaridade, tempo de residência no assentamento e opções de lazer. Acreditamos que esse 

primeiro contato, realizado em janeiro de 2013, antes do início dos cursos, contribuiu muito 

para estruturar a entrevista de acordo com o nível de linguagem dos colaboradores.  

Entendemos que o questionário acima descrito ajuda a decidir com antecedência que 

aspectos abordar e contribui para apontar o direcionamento dos diálogos durante a entrevista.   

Ao utilizar esse instrumento de coleta de dados, o trabalho se torna mais ágil, coordena o 

tempo e contribui para definir o rumo da entrevista  (MOREIRA; CALEFFE, 2008).   

O diário de campo é um dos instrumentos de que não abdicamos em momento 

algum; nas reuniões do assentamento, nos cursos, bem como nos momentos de descontração e 

bate-papo. Desse modo, por meio da observação participante, fizemos anotações em um 

caderno, já que, como percebemos desde o início, a presença de um equipamento de gravação 

traz certo desconforto aos assentados, tolhendo-os de se sentirem à vontade para emitir sua 

opinião. Por esse motivo, optamos por não utilizá-lo na maioria das vezes, pois precisávamos 

manter o nível de confiança e aproximação com nossos colaboradores.  

A observação participante nos permitiu maior envolvimento no mundo social dos 

assentados, participar de sua rotina, viver um pouco a vida no assentamento.  Fizemos o papel 

de observador participante revelado, ou seja, declaramos nossa identidade como pesquisadora, 

expondo o projeto e os objetivos da pesquisa (MOREIRA; CALEFFE, 2008).  Embora nessa 

opção corramos o risco de afetar o comportamento dos colaboradores, firmamo-nos na 

convicção de que o processo de interação com os indivíduos em seu cotidiano em uma 

comunicação aberta traz contribuições riquíssimas no desenvolvimento de uma pesquisa.  

Assim, participamos da comemoração do aniversário de uma criança de 06 anos, da reunião 

para organização dos cursos, de uma reunião da cooperativa e fizemos as anotações 

detalhadas desses momentos.       

O período de entrevistas aconteceu durante os meses de maio, junho e julho de 2013 

e fevereiro de 2014. Não houve uma regularidade de visitas às residências, devido à 
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necessidade de respeitar a disponibilidade dos colaboradores. Fizemos um contato prévio por 

telefone e marcamos de acordo com a possibilidade de cada um.     

A entrevista semiestruturada – apêndice E – como o próprio nome sugere, é 

composta de questões fechadas e questões abertas. É certo que ela parte de um protocolo que 

direciona as perguntas de acordo com o interesse da pesquisa, mas é certo também que os 

temas não são introduzidos da mesma maneira e que os entrevistados respondem de forma 

diferenciada. Então, nesse tipo de entrevista é possível manter certo tipo de controle, embora 

ofereça ao entrevistador maior liberdade para adaptar as perguntas. Esse instrumento propicia 

certo grau de negociação entre nós e o entrevistado. Assim, podemos introduzir novas 

questões proporcionando-nos maior liberdade para fazer perguntas sem definir rigorosamente 

uma sequência prévia (MOREIRA; CALEFFE, 2008).   

Realizamos entrevistas com sete pessoas para questionarmos acerca dos cursos que 

frequentaram.  Em uma dessas situações, fizemos uma pergunta relacionada ao interesse pelo 

curso Cozinha rural. Um colaborador partilhou uma experiência obtida em outro curso do 

qual não participamos, mas tivemos que direcionar o rumo da entrevista para essa outra 

situação.       

Todos esses instrumentos e outros dados referentes a esta  pesquisa fora devidamente 

analisados e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás-

UFG, sob o parecer consubstanciado de número 046/13, por estar em consonância com as 

normas exigidas pelo referido comitê. (ANEXO B) 

Asseguramos aos colaboradores que os questionários e entrevistas seriam de uso 

exclusivo para os propósitos desta pesquisa, podendo a dissertação ser utilizada por 

profissionais que atuam em assentamentos, como recurso para tornar a comunicação mais 

acessível a ambas as partes.  

Certificamos o sigilo absoluto sobre nossa participação nas reuniões e eventos, 

comprometendo-nos a não fazer nenhum tipo de comentário a respeito das discussões 

ocorridas durante esses momentos, a não ser que se tratasse do propósito desta pesquisa. 

Devido a estarmos analisando o campo da linguagem, observando a contraposição de vozes 

entre discurso científico e empírico, consideramos necessário fazer um levantamento do nível 

de escolaridade dos 20 (vinte) participantes dos cursos a que tivemos acesso, conforme 

descrito na figura 3. 
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Figura 3 – Nível de escolaridade dos 20 (vinte) assentados participantes dos cursos Cozinha Rural e Frangos e 

Galinhas Poedeiras: criação pelo etilo caipira. 

 

 

De uma maneira geral, os filhos dos assentados possuem nível de escolaridade  maior 

que os pais, os quais valorizam muito a necessidade de providenciar aos filhos o acesso à 

escola, pois acreditam que  por meio do ensino  o rol de possibilidades dos jovens será 

ampliado. No assentamento Poções não há nenhuma instituição de ensino, todos precisam se 

deslocar para as duas cidades vizinhas (Ceres ou Rialma), geralmente no ônibus municipal. 

Em período chuvoso, esse percurso torna-se ainda mais difícil porque as estradas não são 

pavimentadas e estão em condições precárias. 

Os jovens que se dedicam ao ensino superior ou à educação profissionalizante 

recorrem à rede de ensino de Ceres, que oferece grande variedade de cursos de graduação e 

conta com o IFGOIANO Câmpus Ceres, com a oferta de cursos técnicos voltados para a área 

agrícola.  

Uma pesquisa realizada em ambiente como o Assentamento Poções conduz-nos a 

rumos inimagináveis e surpreendentes, ao ponto de passarmos horas partilhando experiências 

que enveredam para o campo da linguagem. Um dos grandes momentos foi a proximidade  

com os sujeitos da pesquisa, pois nós os reconhecemos como sujeitos autênticos,  envolvemo-

nos em sua história de vida, participamos de assuntos familiares e até mesmo de intrigas entre 

vizinhos. Buscamos, a cada minuto partilhado, compreender os significados que atribuem a 

sua cultura, ao seu contexto, a sua ideologia. Essas observações não foram feitas como se o 

sujeito fosse um colaborador isolado, tentamos observá-los na totalidade da interação 

dialógica.  
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Além disso, comprometemo-nos a dar-lhes um retorno acerca das conclusões desta 

pesquisa e das contribuições para a compreensão da cultura e da língua. Esse encontro será 

realizado em abril ou maio de 2014, imediatamente após a defesa desta dissertação.    

Desde o momento em que chegamos ao Assentamento pela primeira vez, tentamos 

negociar nosso acesso até o término deste estudo, buscamos compreender, com sensibilidade 

e rigor, suas histórias de vida e, assim, nossa participação nos cursos foi direcionando este 

trabalho de pesquisa, cujas análises serão partilhadas no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 4 

 

NINHO DE IDEIAS: ANÁLISE 

 

                                                         Não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes.      

   Paulo Freire.   

 

 

Após percorrer o caminho metodológico, discutimos o entrecruzamento de vozes e 

de gêneros que foram minuciosamente observados durante esta pesquisa, começando a partir 

do encadeamento dialógico que se efetiva no Assentamento Poções [GO], tendo como 

sustentáculo as concepções do filósofo Bakhtin.                                                                                                                       

Retomamos a teoria de Bakhtin (2003) ao defender que cada campo de utilização da 

língua elabora tipos de enunciados relativamente estáveis, os quais são denominados gêneros 

do discurso, utilizados nos momentos de interação com o meio social. Ao comunicarmos, 

certamente levamos em conta, às vezes imperceptivelmente, que nosso interlocutor também 

compartilha conosco o gênero de que estamos fazendo uso no momento da enunciação, 

constituindo-se em uma atitude responsiva. 

Recorremos a uma multiplicidade de gêneros e os selecionamos de acordo com o 

sujeito a quem nos dirigimos e também de acordo com o lugar de onde enunciamos por causa 

das condições de produção. Assim, se falamos do lugar de professor, de mãe, de patrão ou do 

lugar de cientista, geralmente apoderamo-nos de gêneros diversificados, contribuindo para 

que haja um verdadeiro diálogo entre linguagens,  diálogo entre gêneros. 

 

4.1 Diálogo entre técnicos e assentados 

No contexto do assentamento, notificamos o discurso científico por meio das 

apostilas e das enunciações do técnico ministrante do curso Cozinha rural. Evidenciamos de 

um lado, a força de todo um aparato técnico e científico: da abertura do curso, em que o 

técnico (T1) fala da industrialização de alguns alimentos às palavras de encerramento.  De 

outro lado, os doze sujeitos participantes; pessoas que, invariavelmente, ocupam duas 

posições: ora se apresentam como alunos, ora como produtores agrícolas, funções essas que 

muitas vezes se mesclam em suas enunciações.  

De início, ao apresentar o propósito do curso – valorização da culinária rural – T1 

relaciona as condições para participar dos encontros. Ele esclarece que cada atividade requer 
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certas exigências e não seria diferente para a que estão realizando. A seguir, menciona o uso 

do avental, do cabelo preso e utilização de touca na cabeça, com o objetivo de assegurar a 

higiene dos alimentos a serem preparados. Todas essas condições fazem parte da adequação 

ao gênero de natureza instrucional. 

Nas primeiras falas, T1 manuseia um suporte a ser doado aos participantes logo após 

o término do curso: a apostila contendo as receitas e as dicas de cozinha.  Esse suporte contém 

vários aspectos como objetivos, metodologia, modo de fazer, modo de conservação de 

alimentos. T1 informa que vai ler os aspectos relacionados aos objetivos e ao órgão que o 

financia: O SENAR Rondon. Durante a leitura desse texto, o silêncio reina no ambiente. 

Quando é interrompido é por alguma conversa paralela.  Observamos que apenas T1 fala, 

praticamente não há alternância na fala entre os enunciadores. No entanto, sabemos que há 

um outro (assentados) em relação ao locutor (T1). A presença desse outro está centrada em 

um olhar, em um movimento afirmativo com a cabeça, no esboço de um sorriso. Dessa forma, 

podemos dizer que é um silêncio que fala. T1 enuncia por cerca de 10 minutos e então 

consideramos que o enunciado está acabado, pois evidenciamos uma atitude responsiva, ainda 

que não seja a esperada pelo enunciador.   Nesse processo de interação, o silêncio funciona 

como uma atitude responsiva que pode ser de acordo ou desacordo, interesse ou desinteresse, 

já que não podemos simplesmente supor isso ou aquilo.  A esse respeito, Bakhtin (2003) 

afirma que nem sempre uma resposta ocorre de imediato e em voz alta em relação a um 

enunciado, ela pode acontecer com efeito retardado.  

Não obstante, percebemos que a enunciação de T1, embora não haja manifestação 

verbal oponente clara, funciona como uma espécie de ponte lançada entre T1 e assentados, no 

sentido de introduzir as negociações das atividades, de discorrer acerca do projeto que será 

utilizado nos próximos dias. É o início do processo interacional, pois para Bakhtin (2010), a 

palavra atua como um fenômeno social que propicia a interação verbal; esta, constitutiva da 

linguagem de todo ser humano. Nesse caso, a palavra atuou como essa ponte, uma conexão 

entre T1 e os assentados, pois à medida que o tempo foi passando, esses sujeitos passaram a 

demonstrar maior intimidade com a cena, levantando-se da cadeira, dirigindo-se verbalmente 

ao técnico, sugerindo, questionando. Era comum ouvir perguntas como: “Posso pôr óleo no 

lugar da manteiga?” (A5) “Eu tenho que usar esse troço no cabelo mesmo?” (A3) “Mesmo 

sabendo que vou descascar a batatinha preciso deixá de molho no vinagre?” (A1) e  muitas 

outras. 
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No dia seguinte, em um intervalo do curso, conversávamos com A1 a respeito de 

receitas e outros assuntos domésticos. Aproveitamos o momento de informalidade e 

perguntamos-lhe se tinha entendido tudo que T1 apresentou em relação à apostila e ouvimos o 

seguinte:  

 

No começo, quando ele [o técnico] ficava só lendo, a gente ficava meio boiando, era 

até engraçado, num entendia nada. Depois, quando a gente começou a colocar a mão 

na massa, aí sim, nois entendeu direitinho o que ele queria dizer e até deu conta de 

fazer as comida (A1).    

 

 

Constatamos na fala de A1 que provavelmente ela não tem grande conhecimento de 

alguns aspectos da linguagem técnica utilizada por T1, ou então não está familiarizada quanto 

ao processo de escrita do manual.      

Isso nos retoma a menção que Marcuschi (2009) faz ao gênero, dizendo que devemos 

estar atentos às diferenças interculturais, uma vez que a escolha de um gênero pode ser 

cabível como função interativa em determinada cultura e não sê-lo em outra. Como 

descrevemos na metodologia, os sujeitos envolvidos na pesquisa são diversificados em 

relação à origem, faixa etária, nível de escolaridade e fixação de residência e os técnicos 

vivem em ambiente tipicamente urbano.    

Reiteramos ainda a pergunta de Motta-Roth (2011) se há um contraste entre os 

participantes que têm mais ou menos experiência no gênero. Em nossa observação, o 

representante do conhecimento científico, no caso, o técnico domina com certa facilidade os 

gêneros contidos no “projeto”.  Entretanto, o mesmo não acontece com os assentados na 

mesma proporção. Daí surge a dificuldade de descrever uma única metodologia para situações 

diversificadas, enfatizando que é necessário escolher o gênero mais interessante para atender a 

cada contexto em particular, os graus diferenciados de ritualização, de linguagem, bem como 

o tipo de relações existentes entre os participantes do evento social, “seus propósitos 

comunicativos e o modo como a interação se desenvolve na consecução desses propósitos” 

(MOTTA-ROTH, 2011, p. 154).  

Dessa forma, para que a linguagem seja compreendida em diferentes comunidades, 

grupos sociais diversificados, precisamos nos ater à constituição sócio-histórica e ideológica e 

isso inclui o tempo, o nível de conhecimento dos participantes acerca do conteúdo temático, o 

estilo e o propósito comunicativo, assim como o lugar em que acontece. É necessário 

considerar a complexidade das inter-relações, pois cada grupo social possui um repertório de 

gêneros, atravessado por discursos de ordens diversas, como pudemos perceber na rotina do 
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assentamento: a lista de compras do supermercado, a relação das atividades para 

desenvolvimento dos projetos dos quais participam, as receitas, os nomes de remédios etc. 

Esclarecemos que estar atentos a essas situações em relação ao uso dos gêneros é observar 

não apenas o gênero que se adapte ao contexto, mas também a sua praticidade no dia a dia dos 

interlocutores.    

A atitude de viabilizar o acesso à comunicação por meio da adaptação dos gêneros 

discursivos pode partir tanto do locutor quanto do seu interlocutor. Nesse sentido, alguns 

participantes do curso Frangos e galinhas poedeiras: criação pelo estilo caipira procuraram 

“facilitar” a compreensão e utilização do gênero científico de natureza instrucional, que trata 

da limpeza da granja para adquirir novo lote de aves. Nessa situação, o gênero não perde sua 

função, no entanto, assume outro lugar, na verdade ele migra de um lugar para outro, sem 

deixar de continuar sendo nomeado de “instruções” (MARCUSCHI, 2009).   

Vejamos na figura 4 como A5 realizou esse processo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Figura 4 – Normas de asseio, reescritas por A-5.  Fonte: arquivo pessoal. 

 

Na enunciação, cada enunciado é novo, cada enunciado é um evento único e 

irrepetível em determinada comunicação discursiva, ele é uma “nova unidade de comunicação 

discursiva contínua, contribuindo para a sua existência e mudança” (RODRIGUES, 2005, p. 

159).  Esse enunciado da figura 4, que apresenta os passos para limpeza, não é o primeiro, 

nem será o último, já que ele é a resposta a outro enunciado. Na figura 4, ele aparece como 

uma réplica ao enunciado do campo científico contido na apostila preparada pelo SENAR  

Rondon e apresentada pelo técnico que representa esse órgão. É importante ressaltar que essa 
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réplica, esse novo enunciado também está sujeito a outros, podendo ser readaptado e  

conduzir a outras réplicas. 

      Na apostila intitulada Frangos e galinhas poedeiras: criação pelo estilo caipira, as 

informações contidas nessa meia folha de caderno fazem parte de orientações detalhadas das 

normas de asseio pelas quais deve passar os piquetes
2
, após o período produtivo das aves de 

corte ou de postura. O material contém as normas descritas passo a passo, acompanhadas de 

figuras que exemplificam as ações e seus objetivos. 

  Podemos dizer que na figura 4 houve uma tentativa de facilitar a comunicação, 

tornando-a mais acessível à comunidade linguística do assentamento. Ao observarmos as 

condições de produção, percebemos que A5 compartilhou com as companheiras do lado a 

melhor forma de adequar o seu texto, embora cada uma tenha confeccionado de forma 

individualizada.   

Nas normas saíram de seu suporte imediato (a apostila) para se inscreverem no mural 

improvisado (porta de entrada do galinheiro, feita de tela). Recorremo-nos a Marcuschi 

(2009) para afirmar que o suporte é de extrema importância para a circulação do gênero na 

sociedade. Na necessidade imediata e prática da dona de casa, o gênero científico “instruções” 

exigiu um suporte incidental no dizer de Marcuschi (2009), tornou-se mais visível, mais 

acessível e simplificado que aquele gênero fixado no suporte convencional, a apostila.  

Ao conversar com A5 ela nos justificou que “o livro tá muito limpinho” e sempre na 

gaveta, então, ao trabalhar na granja, sempre de mãos sujas por lidar com as aves, torna-se  

difícil o manuseio da apostila, fica mais fácil olhar nas instruções de caderno anotadas por ele, 

uma vez que foram ampliadas, com o estilo próprio de A5.  

Diante do exposto, percebemos que o sujeito adotou, em relação ao gênero do 

técnico, uma atitude responsiva ativa. No dizer bakhtiniano (2003), essa atitude permite que o 

ouvinte concorde, discorde, complemente, faça adaptações, execute ou não o comando de seu 

interlocutor.  Esse ouvinte não se mostrou um ser passivo, estático, pois toda compreensão é 

passível de resposta, seja ela concordante ou discordante.  

Vemos nesse exemplo uma atitude responsiva diferente daquela apresentada no 

fragmento de A1 no exemplo anterior. A atitude responsiva teve efeito imediato e visível, 

claro. A5 recebeu o gênero “instruções” e imediatamente adaptou-o à sua maneira em 

consonância com a afirmação bakhtiniana (2003), ao afirmar que todo discurso está sujeito a 

                                                           
2
 Áreas cercadas, contendo ou não vegetação para exercícios e/ ou alimentação das aves.    



69 

 

  

orientar-se para a resposta, não havendo como esquivar até mesmo da influência de uma 

resposta antecipada.    

Não é que tenha ocorrido uma mudança radical no gênero, pois como podemos notar, 

o conteúdo temático foi mantido, as instruções para a limpeza do galinheiro continuam 

latentes em expressões como “primeiro passo”, bem como a manutenção das formas nominais 

no imperativo “retirar a cama, varer, lavar, desinfetar etc”, denotando as ações a serem 

desenvolvidas na granja. Notamos, por meio dessas expressões, que o comando se apresenta 

de forma bem clara para que se cumpra conforme o esperado. Na verdade, o gênero migrou de 

um estilo para outro sem deixar de ser o gênero instrucional, passou de um gênero mais 

amplo, complexo, para um kodelo simplificado, por meio de palavras soltas.  

A respeito do gênero instrucional, Schneuwly e Dolz (2011) afirmam que ele é 

sempre organizado seguindo uma relação discursiva de regulação de comportamentos.  Suas 

características discursivas conduzem para que haja um enunciador, aquele que prescreve o 

comando e um enunciatário, a quem se dirige esse comando.  

Podemos observar, pela manutenção de alguns termos como Amônia, CB 30 e AVT, 

(figura 4), que A5 incorporou vários signos da linguagem científica porque, como vimos, o 

gênero instrucional não abre muito espaço para polêmica, assume-se como verdade a ser 

seguida.  Até mesmo os articuladores textuais que deixam evidente a hierarquia das atividades  

foram mantidos: aspectos como a numeração na execução das tarefas e a estrutura 

composicional. 

Baseados na imagem, podemos deduzir que houve absorção da linguagem científica.  

Acreditamos que a situação de interação na nova esfera de comunicação em que predominou 

a linguagem científica, contribuiu para que o assentado absorvesse aspectos desse uso. O 

curso Frangos e galinhas poedeiras: criação pelo estilo caipira foi ministrado por um técnico 

do SENAR Rondon, de certa forma, representante do conhecimento científico. Esse técnico, 

ainda que procure evitar, faz uso dessa linguagem constantemente, já que ela está incorporada 

ao seu contexto diário
3
.  

Portanto, no dizer de Rodrigues (2005), é possível perceber que a linguagem 

científica foi se estabilizando no interior dessa esfera, passou a fazer parte do repertório 

linguístico desse sujeito, mostrando-nos que é comum o encontro dialógico entre essas duas 

formas de conhecimento: científico e empírico.  

                                                           
3
 T2 informou aos ouvintes que não seria possível dar assistência na construção do galinheiro nas próximas duas 

semanas porque teria que participar de capacitações técnicas no tocante à criação de galinhas.  
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4.1.1 Ciência e empiria: embate? Encontro dialógico? 

Em uma entrevista com Foucault, Gilles Deleuze afirma que é impossível dizer que a 

teoria leva à prática, ou que esta é consequência da teoria. Deleuze questiona: “Quem fala? 

Quem age? Sempre uma multiplicidade mesmo na pessoa que fala ou age” (FOUCAULT, 

2012b, p.130). Nessa mesma entrevista, Foucault (2012b) afirma que entre as últimas 

descobertas está a de que muitas pessoas não precisam dos intelectuais para saber das coisas, 

já que elas têm conhecimento e sabem demonstrá-lo muito bem, como o fato que aconteceu 

no segundo dia do curso Criação de galinha caipira. 

 Retomamos um momento em que o T2 dava orientações acerca da reprodução das 

galinhas e perguntou aos participantes: “Como vocês fazem para saber o sexo da ave durante 

o período de fecundação?”. A-1 assumiu uma atitude responsiva ativa de efeito imediato: “Vô 

lá no ninho, pego o ovo e reparo: se o ovo é cumprido é macho, quando é redondo é fema”. 

Nesse momento, outros participantes do curso complementam:   

 

– Nossa! É desse jeitim, aprendi com minha vó e sempre deu certo. 

                                              –  E eu intão? Faço isso todo dia. 

                                              – Ah, lá em casa é do mesmo jeito, já bato o oio e  sei se priciso investi     

                                              mais em macho ou em fema. Nunca errei. (grifo de A4). 

 

 

Em uníssono, os assentados dizem fazer sempre essa experiência. Então o T2 indaga 

quais os mecanismos que os levaram a essa conclusão. A-1 garante que faz essa observação 

há anos e sempre funciona. Nesse momento, há um consenso entre os colaboradores sobre 

essa verdade construída no seu dia a dia. Em um total de oito participantes, não há um só que 

refute essa verdade sobre a investigação do sexo do frango; pelo contrário, citam exemplos de 

situações que validam a fala de A-1. Percebemos então o peso do saber local, não qualificado, 

do conhecimento empírico baseado nas experiências vividas na rotina do assentamento. Os 

assentados justificam que pelo menos mais uma pessoa da família deles faz também esse 

controle da sexualidade dos frangos. Esse discurso ganhou credibilidade e sobreviveu nessa 

comunidade. 

 Por outro lado, Foucault (2012b) sustenta que em cada sociedade há um sistema de 

poder que tem autoridade para barrar, proibir, invalidar determinados discursos. Essa 

afirmação se faz presente na fala do T2, quando indaga aos participantes: 
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Há algum trabalho científico que prova isso? Tudo bem. É a experiência de vocês e 

deve ser respeitada, mas como estão se preparando para a concorrência no mercado, 

devem saber que para afirmar isso cientificamente tem que haver um trabalho de 

controle, de repetição durante vários anos, separando ovos redondos e ovos 

compridos, aí sim, vai ter validade científica. 

 

 Nesse recorte, conferimos que “ninguém entrará na ordem do discurso se não 

satisfizer a certas exigências ou se não for, de início, qualificado para fazê-lo.” (FOUCAULT, 

2012a, p. 35). O técnico posiciona-se dizendo que a afirmação empírica de A-1 “deve” ser 

respeitada, no entanto, sob o argumento de prosperidade, ante o conhecimento empírico, 

impõe a verdade científica e tenta invalidar o conhecimento adquirido na prática diária, 

procura desqualificar o conhecimento que não é científico. A esse respeito Foucault (2012b, 

p. 269) questiona: “Que tipo de saber vocês querem desqualificar no momento em que vocês 

dizem: „é uma ciência?”  

 Seguindo o exemplo de uma análise feita por Lakatus (2003), podemos dizer, 

observando os dois últimos fragmentos, que se mesclam empiria e ciência. No primeiro, em 

que não há utilização de um saber formal, constatamos as atividades típicas do assentamento e 

notamos um conhecimento repassado de geração para geração e baseado na imitação “aprendi 

com minha vó”, portanto, empírico. O segundo, transmitido por meio de treinamento 

adequado, consistiria na “repetição durante vários anos”, análise detalhada das características 

de cada ovo comprido ou redondo para se chegar a uma conclusão científica acerca do sexo 

das aves.  

Como os assentados reagem ante a ciência? Nesse exemplo em especial, eles não 

questionam o posicionamento do técnico, calam-se, embora saibamos que o silêncio nem 

sempre é prova de que o discurso do outro amedronta, impõe, determina as normas. O silêncio 

dos assentados pode ter várias possibilidades, pode ser sinônimo de concordância, como 

também de discordância, em que eles refutam o discurso científico e continuam com o seu 

saber, em especial com relação ao ovo comprido ou redondo.  

Em entrevista em janeiro de 2014, A6, a senhora de 61 anos (moradora desde o 

acampamento), recomeçou a estudar e faz Proeja (oitavo ano), reflete sobre a relação entre 

conhecimento teórico e conhecimento prático. Ela diz que participa de todos os cursos porque  

 

 a gente pensa que sabe tudo e quando faz um curso vê que não sabe é de nada (...) aí 

é muito importante, eles ensina coisa que facilita a vida da gente, é mais fácil, menos   

tempo e menas coisa ruim pra saúde, ajuda a cuidar mais da saúde [...] O jeito de 

tirar as pena do frango por exemplo a gente não coloca a mão na água quente e fria 

pra ter o risco de constipar [....] agora só faço assim... muitas coisa que as pessoa da 
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cidade fala   a gente que é da roça num intende, mas no curso conforme passa os 

dia a gente fica mais solto e eles também fala mais fácil, vão pegando o jeito da 

gente.   (grifo nosso).  

 

 

      Ao analisar a fala de A6, percebemos um reconhecimento quanto à importância dos 

cursos ministrados no Assentamento. O discurso dela mostra que esses momentos são 

positivos. Sente-se integrada nessa relação com o saber que considera superior. É a 

demonstração de um processo de interação entre sujeitos, em que a linguagem assume a 

função de promover essa interação. Fizemos questão de grifar a expressão “da cidade” para 

observamos como A6 vê a relação do saber urbano com o rural. Na visão desse sujeito, o 

saber encontra-se na vida urbana e isso inclui os técnicos que visitam o assentamento. 

Podemos denotar uma formação discursiva que valoriza um espaço em detrimento do outro, já 

que quem é “da cidade” tem mais conhecimento.    

Contudo, percebemos no fragmento de A6 certo patamar de paridade, ela frequenta 

os cursos como alguém que recebe o conhecimento, mas também como uma pessoa que 

partilha, vivencia, experimenta. São as novas forças sociais que encontram sua primeira 

expressão, bem como sua elaboração ideológica, no dizer bakhtiniano (Bakhtin, 2010). Dessa 

forma, A6 não só segue as orientações repassadas como também reconhece o valor das 

experiências partilhadas. Essa valorização constata-se quando afirma que as novas posturas 

servem inclusive para “cuidar mais da saúde”. Com relação ao aspecto da linguagem, ela 

também enfatiza que, com a interação, vai acontecendo certo ”ajustamento” na comunicação, 

como vremos no depoimento a seguir:  

 

P  – A senhora prefere a hora que o técnico lê e explica ou quando põe a mão na 

massa?  

A 6 – Eu prefiro a prática, porque é quando a gente aprende a fazer mesmo, a prática 

é melhor que a teoria, mas tem hora que é tudo junto aí vem a prática a gente 

interage mais. 

 

 

 Vejamos que ao nos direcionarmos a A6 utilizamos os termos menos complexos 

possíveis para facilitar o acesso à comunicação. No entanto, fomos surpreendidos por A6 na 

utilização das palavras “prática e teoria” de forma muito espontânea. O que notamos em sua 

fala é que parece haver “um sistema de revezamentos em um conjunto, em uma 

multiplicidade de componentes ao mesmo tempo teóricos e práticos” (FOUCAULT, 2012b, p. 

130), já que A6 tem a percepção dos dois momentos durante os cursos dos quais participa.     
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 No desenrolar da entrevista, conversamos sobre o material escrito deixado pelo 

técnico.  

 

P – A senhora lê o material que o técnico deixa? O livro ou a apostila?  

A6 – Leio sim, senão, pra que fazê o curso né? Toda vez que num lembro de alguma 

coisa, vô lá no livro e olho tudim aí fica bom porque vô olhando e fazendo, aí 

também vô lembrando do que eles falou no curso.  

 

 

 Veremos mais adiante como os colaboradores (A1, A2, A3, A4 e A7), em análise do 

gênero “depoimento”  afirmaram que descartam o material escrito do curso e nunca o utilizam 

em ocasião posterior.  Em uma atitude contrária a esses sujeitos, A6 vê esse livro deixado 

pelo técnico como uma caixa de ferramentas, no dizer de Deleuze em Foucault (2012b, p. 

132), “É preciso que sirva, é preciso que funcione. E não para si mesma.” Assim, esse sujeito 

entende que se a teoria não conduzir para a prática e, se as pessoas não utilizá-la, então a 

teoria perde seu valor. 

 Percebemos nesse fragmento que existe um diálogo entre o conhecimento teórico e o 

prático. Ela gosta, aprecia mais o momento da prática e ainda cita o processo interacional 

como aspecto positivo, como motivação do curso.  Em determinados momentos, a empiria, as 

experiências partilhadas no dia a dia dessa colaboradora não parecem tão distanciadas das 

atividades propostas pelo representante do conhecimento científico, o técnico.    

 E demos continuidade ao nosso diálogo: 

 

P – Se um dos seus filhos chegasse hoje e dissesse que também queria tentar a vida 

começando em um acampamento, o que diria a ele (a)? 

A6 – Eu ia falá pra ir em frente né... quando vim pra cá num foi tão difícil e a vida 

da gente já melhorou muito... E eu ia falá: vai em frente, corre atrás do que é seu.    

 

 

 Novamente vemos uma contraposição entre o discurso desse sujeito e o discurso de 

A4, aquela que diz que “quer uma vida melhor para os filhos”, portanto não quer a vida de 

assentamento pra eles.  Lembremos que, no dizer de Orlandi (2001), é por meio da língua, das 

palavras dos sujeitos que se dá a materialização da ideologia.  Entre todos os sujeitos 

entrevistados, A6 foi a única que demonstrou persistência nos aspectos ideológicos 

relacionados à permanência em um ambiente social de assentamento. Para ela, a aspiração de 

uma ascensão social para os filhos não significa mudança de ambiente, a vida pode ser 

“melhor” tanto no ambiente urbano quanto no rural, por meio do discurso de A6 ela 
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demonstrou aceitação e realização pessoal no cenário em que vive, tornando-se perceptíveis 

os valores dessa mulher acerca da vivência em assentamentos.  

 

4.1.2 E o encontro dialógico entre ciência e empiria continua...   

 Em alguns momentos de uso da linguagem na modalidade oral, durante o curso 

“Frangos e galinhas poedeiras: criação pelo estilo caipira”, foi-nos perceptível a 

incorporação da linguagem científica por parte de algumas pessoas ouvintes. T2 argumentava 

a respeito da importância de usarem o nome “correto” (científico) ao se portarem como 

produtores e vendedores na feira municipal, justificando que isso causaria certo respeito frente 

ao consumidor que vai à feira para adquirir a mercadoria, o frango. Ancorada por essa 

justificativa, perguntou aos participantes acerca do nome “correto” para o filhote da galinha, 

o“pintinho”. Eles se entreolhavam e faziam ares de riso como se não estivessem entendendo 

como seria possível responderem à pergunta do T2. Após algum silêncio, A2 respondeu: “O 

nome certo é pintainho.” Os olhares se voltaram desconfiados para A2, que completou com 

voz de autoridade: “É pintainho sim, o professor lá da Agrotécnica falou naquele curso, 

lembra?” 

 Acerca dessa situação, lembramos que Lakatus (2003) define que o conhecimento 

científico possui a característica da verificabilidade, a tal ponto que as hipóteses ou 

afirmações em que não haja comprovação não podem pertencer ao âmbito científico.  Nesse 

sentido, A2 apoiou-se na certificação da voz da ciência, representada pelo professor da 

Agrotécnica. A palavra professor por si só tem uma representatividade voltada para o meio 

científico. Além disso, é sabido pelos moradores do assentamento que essa escola atua com 

cursos voltados para a criação de caprinos, suínos e aves, possui inclusive uma granja para 

aulas práticas de seus alunos.  

Concordamos com Lakatus (2003) quando ele esclarece que as diferentes formas de 

conhecimento, como o empírico e o científico, podem coexistir. Assim, como vimos no 

exemplo da figura 4 e na fala de A3 – parágrafo seguinte – tanto pode a linguagem científica 

ser acometida por aspectos da linguagem empírica como haver a utilização da linguagem 

proveniente do meio científico em diferentes aspectos da vida cotidiana, é um 

entrecruzamento de saberes em que se torna inconveniente definir quem representa 

determinado saber, já que o mesmo sujeito pode alternar a representação  das duas formas de 

conhecimento. É importante perceber que essa „adoção‟ do termo pintainho não envolve 
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apenas uma questão lexical, mas carrega dentro de si uma postura discursiva em relação ao          

gênero de ordem científica.  

Ao resgatar aspectos relacionados ao curso Frangos e galinhas poedeiras: criação 

pelo estilo caipira, perguntamos a A3 se após os cursos utilizava o termo “pintinho”, que é de 

uso diário no contexto do assentamento ou “pintainho”, linguagem científica sugerida por T2, 

como veremos no fragmento seguinte:  

 

                                             P – Você se lembra do nome que a moça usou no curso para falar de “pintinho”? 

                                             A3  – Ah, lembro sim, é “pintainho”. 

                                             P  – E agora o que você fala: pintinho ou pintainho? 

                                             A3  – Que nada... sei que o nome certo é pintainho, mas já costumei, falo é pintinho  

                                             mesmo e se eu falá pintainho também ninguém vai intendê mesmo né? (risos)                                               

 

 

 

Nessa fala, o enunciador mostra conhecer o signo linguístico apresentado pelo 

técnico e demonstra tê-lo armazenado em sua memória. Em contraposição a isso, A3 rejeita o 

uso desse signo no ambiente do assentamento, pois como sabemos, a escolha das palavras está 

condicionada ao ambiente social e desse modo 

todo signo, como sabemos, resulta de um consenso entre indivíduos socialmente 

organizados no decorrer de um processo de interação. Razão pela qual as formas do  

signo são condicionadas tanto pela organização social de tais indivíduos como pelas 

condições em que a interação acontece (BAKHTIN,2010, p. 45).  

 

 

  Analisando o fragmento junto a esse posicionamento bakhtiniano, percebemos que a 

interação social e o contexto sócio-histórico exercem papel fundamental na compreensão do 

signo.  No depoimento de A3, notamos que ela tem preocupação em utilizar a linguagem 

como uma necessidade de relacionar-se com o outro, em um ambiente mediado pelas 

atividades agrícolas e pecuárias.   

 Em contraposição ao discurso de A3, transcrevemos o diálogo com outra 

colaboradora: 

 

P – Ele (o técnico) fala palavras difíceis?  

A7 – Algumas vezes fala. O que eu lembro é quando ela falou “croaca”, eu num 

sabia que o nome do sobre, aquela parte sabe, aonde fica o sobre, eu num sabia que 

o nome era croaca.... 

(...) 

P – Qual a parte do curso que você mais gostou? Por quê? 

A7 – Quando põe os ovos pra chocar, sei selecioná os ovos que não vão vingá... 

Antes eu colocava qualquer um no ninho. Agora não, seleciono pela limpeza, 

tamanho do ovo (...) E o jeito de abri os frango também, quando é pouco não, abro 
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normal, mas quando pra vendê, abro pela croaca. Antes a gente abria pelas costa. A 

moça é boa pra insiná, ela insinô a gente cortá em volta do papo da galinha e puxá 

tudo pela croaca Fica limpinho por dento. Hoje quando sei que vô vendê só abro 

pela croaca... (...)  E também preparo o ninho com mais cuidado, escolho o galo pra 

ficá no quintal,  eu num sabia que era tão importante escolhê o galo, agora olho a 

procedência dele antes de comprá. 

P – E você acha que aumentou a produção? 

A7 – Vixe.... e foi muito, agora depois que fiz o curso acabou a onda de morrê 

pintin, antes morria demais, galo doente, sabe, ninho molhado (...) agora quase num 

morre mais pintin.  

 

 

 

 Nesse fragmento, percebemos a aceitação da linguagem científica desse sujeito. 

Ocupando o lugar de moradora de um assentamento, evidenciamos em sua fala, o sentido da 

valorização do curso, a utilização dos benefícios que apreendeu e a aplicação  das novas 

técnicas na rotina do assentamento. No entanto, em sua enunciação inicial, esse sujeito 

demonstra um entrecruzamento de discursos diferentes que se contrapõem. Essa contradição 

reside no fato de que ao mesmo tempo em que afirma: “T2 fala palavras difíceis” ela utiliza 

esse mesmo vocábulo considerado difícil – croaca - com visível naturalidade ao se referir aos 

novos rumos dados à criação de galinha caipira. Esse comportamento, essa preocupação em 

utilizar esse vocabulário pode ser exatamente porque ela sabe que a entrevista é com uma 

professora, de certa forma, representante do conhecimento científico. 

  Analisando a materialidade linguística, verificamos que durante seu pronunciamento, 

A7 utilizou o termo científico cloaca
4
, substituindo a consoante l por r com espontaneidade, 

não causando prejuízo algum para o processo de compreensão no momento da enunciação. 

Considerando a rotina do assentamento, A7, bem como outros sujeitos mencionados em 

fragmentos anteriores, procuram valorizar o espaço rural em que vivem, agarrando-se às 

oportunidades que lhes são oferecidas e buscando alternativas que tragam melhor qualidade 

de vida.   

Ainda nessa perspectiva de compreender o uso da linguagem científica e da 

linguagem da empiria, para analisar a figura 5 [a seguir], dialogamos com Manguel (2000), 

quando ele afirma que o significado de qualquer texto pode ser ampliado ou modificado de 

acordo com as necessidades do leitor, não sendo aconselhável ignorar o modo pelo qual cada 

sujeito recebe determinado gênero. Isso depende do nível de conhecimento diferenciado 

acerca dos gêneros, das posições diversificadas, do reconhecimento que as pessoas têm em 

                                                           
4
  Órgão por onde aves e alguns outros animais excretam seus resíduos orgânicos: fezes e urina. 
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relação a alguns gêneros, dependendo até mesmo das atividades que essas pessoas 

desempenham em seu dia a dia (BAZERMAN, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Direcionamento.        Fonte: arquivo pessoal. 

  

                                        Figura 5 – Glossário.  Fonte: arquivo pessoal. 

 

Deparamo-nos, na figura 5, com o gênero instrucional relacionado ao controle 

sanitário das aves. Essas normas que têm como título Controlar sanitariamente o plantel 

demonstra passo a passo o controle sanitário necessário para a proteção das aves.  Ao explicar 

detalhadamente sobre essas normas, o T1 preferencialmente fez uso da linguagem científica, 

utilizando termos como vermifugar as aves, combater parasitas, utilizar luvas de borracha 

nitrílica ou neoprene, uso de proverme...  E muitos outros. Em contrapartida, no intuito de ter 

melhor acesso a esse gênero instrucional de ordem científica, A1 transformou os itens que 

julgava mais importantes em uma lista que nomeamos de gênero “glossário”.  Baseadas em 

nosso contato com o grupo, acreditamos que esse “glossário” foi a forma encontrada por A1 

na tentativa de se comunicar com mais eficácia, já que o vocabulário de ordem científica não 

lhe parecia familiar.  

Assim como fez A5 na figura 4, A1 adotou uma atitude de adaptação do gênero para 

sua melhor compreensão e uso imediato. Podemos inferir que na dificuldade de lembrar 

posteriormente do gênero na modalidade de linguagem científica, já que pelo observado no 

período de coleta de dados ela não faz parte da rotina do assentamento, esse colaborador 
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transformou o texto científico em um rol de signos que lhe é compreensível, pois como bem 

afirma Bakhtin (2010, p. 31) “converte-se assim em signo o objeto físico, o qual, sem deixar 

de fazer parte da realidade material, passa a refletir e a refratar, numa certa medida, uma outra 

realidade.” Chamamos de signo porque ao contrário da palavra, o signo é criado a partir de 

uma função ideológica. O signo não é neutro, é carregado de ideologia.  

Essa adaptação do gênero científico feita pelo assentado também é carregada de 

ideologia, tornou-se a arena onde se evidenciou a luta de classes. De um lado, a apresentação 

da linguagem científica, feita pelo representante do conhecimento científico, o técnico. De 

outro, a partir da transposição, a presença marcante dos valores que fazem parte da rotina do 

assentamento. 

Podemos dizer que durante os cursos ministrados por técnicos do SENAR Rondon há 

um entrecruzamento de saberes, de valores e de gêneros de ordem científica e de ordem 

empírica, pois em outros momentos o técnico demonstrou absorção de conhecimento de 

ordem empírica. Quando discutiam a respeito do antibiótico ideal para determinada doença 

que acometia as aves, A3 disse que já havia testado o chá do jatobá – árvore típica da região – 

e havia surtido um efeito imediato, extraordinário. Nesse momento, T2 indagou acerca do 

modo de fazer chá de jatobá e começou a anotar em um caderno de uso pessoal, em uma 

atitude que demonstrava troca de conhecimento com os interlocutores.    

Durante a etapa de entrevistas, constatamos, na fala de A1, outra situação de 

incorporação do conhecimento empírico por parte de um Técnico em Derivados do Leite, que 

julgamos importante relatar:  

 

P – Como vê a relação entre você e esses técnicos que dão cursos no assentamento? 

Eles ensinam e você aprende, você só ouve, participa, pergunta, concorda com tudo  

que eles falam, discorda.. 

A1  – (risos) Se eu te contá uma história você vai até rir (...) Teve uma vez, acho que 

foi no ano passado, que teve um curso de derivados do leite aqui, foi muito bom pra 

nois que lida com criação, mesmo que seja só umas cabecinha de gado, mas teve 

uma hora  que o moço ficou umas duas hora ensinando fazê requeijão, eu fiquei só 

oiano, caladinha, depois que ele terminou perguntei se eu podia fazê um do meu 

jeito. Cê num acridita que todo mundo achou o meu muito milhor e aí o técnico 

falou que ia insiná só do meu jeito porque é muito mais fácil de fazê e muito mais 

gostoso (risos).  

 

 

  Os detalhes dessa entrevista revelam a força do processo sociointeracional durante o 

curso mencionado. Nesse fragmento, percebemos o orgulho e alegria sentidos por A1 ao 

relatar que atingiu o inverso: ela contribuiu para o curso, ela “ensinou” para o técnico, visto 

como detentor do conhecimento científico. Notemos que A1, como vimos na descrição dos 
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colaboradores, no item 3.1.2 deste trabalho, participa dos cursos, interage, tem boa absorção 

do conhecimento científico, foi capaz não só de participar, mas de dar sua contribuição. É o 

encontro dialógico entre o que o técnico e o assentado enunciam, mostrando, por meio desse 

fragmento, que o discurso científico dialoga com o discurso empírico. 

  É possível detectar nesse fragmento a progressão com que os fatos aconteceram. 

Primeiro, o técnico fez a sua apresentação fazendo uso do conhecimento científico, sem 

interrupções de A1. Em seguida, ela agigantou-se para entrar com o conhecimento da empiria. 

Percebemos, então, que foi na aula prática que os gêneros se colocaram em comparação e 

houve, assim, o estabelecimento de um diálogo entre as duas formas de conhecimento: 

científico e empírico. Enfatizamos então, que há uma facilitação na oralidade.       

 Notadamente, embora não possamos afirmar que o técnico realmente passou a adotar 

os procedimentos de A1 ao fazer o requeijão, sua atitude demonstra que ele respeita o 

conhecimento desse sujeito e, com esse comportamento, apresenta-se apto a lidar com essas 

pessoas.   

Em outra etapa deste estudo, em que visitávamos nossos colaboradores, a fim de 

realizar a entrevista semiestruturada, procuramos investigar quais os gêneros científicos 

continuavam a circular pelo assentamento, uma vez que ao concluir o curso Frangos e 

galinhas poedeiras: criação pelo estilo caipira todos os participantes receberam uma apostila 

contendo uma cópia completa do projeto, desde as etapas de construção do piquete às noções 

de higienização.  

Em relação a esse material escrito, ouvimos de A3: “A gente não lê tudo desse livro 

que ele deu, não, a gente só anota numa folha o jeito de fazer (o galinheiro) e o jeito de limpar 

ele.” A enunciação desse sujeito nos mostra que o manuseio da apostila dificulta a 

simplificação de que eles precisam para realização de todas as tarefas diárias. Assim, tanto a 

mudança de suporte quanto a síntese tornam-se mais acessíveis a essa comunidade linguística. 

Acerca dessa atitude, retomamos Bakhtin (2010) para reafirmar que cada grupo social tem um 

repertório de formas de discurso. Essas formas, quando em refração, podem representar o 

confronto de interesses sociais dentro de uma mesma comunidade linguística. E esses grupos 

sociais, muitas vezes, fazem as adaptações que contribuem para  melhor aproveitamento dos 

cursos realizados no assentamento. 
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4.2 A reorganização dos gêneros facilita o trabalho prático dos assentados   

  É importante entender que os mesmos textos podem ser apreendidos, manuseados e 

compreendidos de diversas formas (CHARTIER, 1994). Essa afirmação pode facilmente ser 

confirmada na Figura 6 de autoria de A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 6 – Construção do galinheiro A                                          Fonte: arquivo pessoal. 

  

A partir do material escrito, de abordagem científica e em forma de prosa, A5 cria 

um texto, partindo da lista de itens contida no texto original e, assim, reelabora o próprio 

material com base na leitura direcionada pelo técnico, como pôde ser visto na figura 6.  A5 

alega que “o livro é muito grande, tem mais de cem folha, por causa disso é mais fácil olhar 

no meu caderno”. A meia folha de caderno em que A5 fez essas anotações estava inclusive 

rasgada em um canto. Segundo A5, “na pressa, tirei um pedaço para anotar um número de 

telefone”. 

Folheando as páginas da apostila, constatamos que as informações contidas em seis 

páginas foram transportadas (Figura 6) para meia folha de caderno. Dessa forma, lembramo-

nos da opinião de alguns leitores, que durante o processo de desenvolvimento da escrita e 

consequentemente do aprimoramento dos livros, por volta dos anos 1450, começaram a julgar 

os volumes dos livros como grandes, pesados, desconfortáveis e difíceis de manusear 

(MANGUEL, 2000). 

Reafirmamos a importância do suporte para que determinado gênero circule, pois ao 

transpor as páginas do livro para essa folha de caderno (figura 6), esse sujeito deixou claro 
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que a mudança de suporte facilitou o manuseio do gênero, que no suporte anterior (o livro), 

certamente não teria a mesma circulação.       

 Abaixo, anexamos uma página da apostila fornecida pelo SENAR Rondon. As outras 

páginas que dão sequência à construção do galinheiro encontram-se no anexo A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 7 - Construção do galinheiro B  –    Arquivo SENAR (2011) 

Tanto na apostila (SENAR, 2011), quanto no texto (Figura 6), evidenciamos o 

conteúdo temático que aborda a construção do galinheiro, embora a organização textual 

apresente diferenças consideráveis, sobre as quais discorreremos.  O estilo da linguagem 

utilizada se difere em ambos os textos: o primeiro apresenta-se com características típicas do 

gênero instrucional: ordem numérica crescente e todos os tópicos iniciando com verbos no 

imperativo: calcule, determine, defina, instale etc., aspectos esses que nos levam a perceber a 

marca do enunciador e sua postura, pois sabemos a força que carregam os verbos no 

imperativo, podendo essa modalidade verbal ser analisada como  um dos recursos linguísticos 

utilizados pelo enunciador (equipe do SENAR Rondon)  para atingir os efeitos de 

comunicação desejados em  seu interlocutor (assentados). As escolhas lexicais conferem certa 
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autoridade ao enunciador, não deixando espaço para possíveis deslizes no que se refere ao 

cumprimento das normas. Assim, recorremos a Bakhtin (2003) para sustentar que “onde há 

estilo há gênero”, uma vez que ambos estão indissociavelmente ligados. No dizer bakhtiniano, 

os “tipos relativamente estáveis de enunciados” denominados gênero do discurso são 

constitutivos do desenvolvimento de nossas atividades e são construídos em determinado 

contexto histórico-social. (BAKHTIN, 2003).  

Essa estabilidade relativa dos gêneros abre espaço para que eles estejam propensos a 

uma dinamicidade, adaptação, que pode ser feita para atingir a propósitos sociais. É o que 

observamos na figura 6, idealizada por A5. Ao realizar a reescritura do gênero, notamos que 

esse sujeito manteve o conteúdo temático que direciona a construção do galinheiro, no 

entanto, evidenciamos as transformações pelas quais passou o gênero no que se refere ao 

estilo e à estrutura composicional, fazendo pulsar a individualidade de A5. Podemos dizer que 

ao transpor as páginas do livro para essa folha de caderno (figura 6), o estilo variou de uma 

situação de formalidade para uma situação de informalidade, demonstrando marcas de seu 

enunciador (o assentado A5), o qual fez uso basicamente de substantivos para relacionar os 

materiais necessários à construção do galinheiro, acompanhado de um signo não verbal, por 

meio do desenho da suposta construção.           

Além dessa visível mobilidade que envolve o uso dos gêneros discursivos, 

percebemos que eles podem ser uma estratégia de que o locutor lança mão para desestruturar 

um assunto inconveniente, como veremos a seguir.      

 

4.3 O gênero “piada” como recurso para uma situação conflitante 

Entendemos que qualquer gênero discursivo possui uma imensa carga de valores, o 

que significa que, dependendo da formação social, determinado gênero é considerado 

pertinente ou não a alguma situação de ação (MACHADO, 2005). Desse modo, novas formas 

discursivas podem emergir em determinadas circunstâncias para solucionar uma situação 

conflitante, por exemplo.  

Apoderando-se do gênero discursivo “receita culinária”, T1 mostrava, passo a passo,   

um prato típico da região, denomiinado “Chica doida”, feito à base de massa de milho verde. 

Repassava a lista dos ingredientes com as referidas medidas e em seguida o modo de fazer, 

quando foi interrompido por A4: 

 

A4 – É  a mesma coisa que pamonha, só que mais mole, uai.. 

                                           T1 – Nada a vê.  
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                                           A4 – É uai, põe a massa , põe queijo, põe pimenta... Pronto, é a pamonha temperada. 

                                           T1 – Olha, a “Chica doida” também já transformou em uma iguaria goiana, mas é   

                                           bem diferente da pamonha: é tipo um caldo e bem mais picante que a pamonha.  

                                           A1 – Pois é, se a gente resolve fazê pra vendê,  como vão chamá a gente? Quem  

                                           faiz pamonha é pamonheiro e quem faiz “Chica doida” é o quê?  Chica doideira?  

                                           A3 – Se for muié, chica doidona, tá bom, mas e se for homi? Eu, heim, tô fora. 

                                           (risos) 

                                           A2 – Acho que vô querer ficá na pamonha mesmo, é mais chique, nossa candidata  

                                           a prefeita num é fia de pamonheira?   

 

 

O fragmento acima nos permite verificar o encadeamento de vozes em uma 

sequência da oralidade. Na enunciação, caracterizada pela alternância dos falantes, um 

assunto foi levando a outro, começaram a falar de pamonha, Chica doida, T1 fez uma revisão 

histórica com informações sobre a culinária que repassava, falaram de pamonheira até 

atingirem o tema relacionado à política, devido à candidata à prefeita ser filha de pamonheira. 

Esse encadeamento nos leva, inclusive, a perceber aspectos relacionados ao 

empreendedorismo e planejamento de A1, que já supõe a possibilidade de transformar a 

atividade em um negócio, fato observado por meio da expressão: “se a gente resolve fazê pra 

vendê”.    

Nessa sequência de oralidade, os participantes começaram a falar sobre política, uma 

vez que era ano de eleições municipais. Iniciou-se, então, uma discussão acalorada acerca dos 

candidatos a prefeito nas duas cidades vizinhas ao assentamento: Ceres e Rialma. Por se tratar 

de cidades relativamente pequenas, as pessoas têm certa aproximação com esses aspirantes ao 

cargo público. A discussão foi se acentuando, cada um defendendo determinado candidato, 

até que o ministrante do curso interveio e contou uma piada sobre o discurso de um candidato. 

Todos começaram a rir e imediatamente T1 pôde retomar o assunto relacionado ao curso 

cozinha rural.     

De acordo com um quadro de caracterização de gêneros apresentado por Marcuschi 

(2009) o gênero piada encaixa-se no domínio discursivo do lazer. Embora esse quadro não se 

apresente de forma definitiva, rígida, já que não foi feito considerando culturas diversas,   ele  

contribui muito para o direcionamento de nosso trabalho. Por ser caracterizado como um texto 

curto, que circula em ambientes informais ou naqueles em que há espaço para a descontração, 

gênero piada foi o recurso utilizado por T1 para “solucionar o problema”. 

Diante desse fato, referimos a Bazerman (2011, p. 32) quando ele afirma que os 

“gêneros emergem nos processos sociais em que pessoas tentam compreender umas às outras 

[...] para coordenar atividades e compartilhar significados com vistas a seus propósitos 

práticos” (grifo nosso). Dessa forma, observamos que o gênero piada funcionou como uma 
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estratégia para acalmar os ânimos e retomar o foco da aula. Assim, a função enunciativa dos 

gêneros fica evidenciada não só como forma de partilha de saberes, mas também de controle 

social. 

Nesses trechos, é possível perceber como todo gênero faz parte de atividades 

socialmente organizadas. No contexto do treinamento, no momento em que o foco parecia 

desviar-se para situações polêmicas e contraditórias, o diálogo entre os gêneros contribuiu 

para que as atividades sociais retomassem sua forma, seus propósitos práticos, no caso, o bom 

andamento do curso. Possivelmente se alguém tentasse convencê-los a mudar de assunto e 

retomar o foco não surtiria o mesmo efeito que a intervenção do gênero piada. Como 

dissemos, para Marcuschi (2009), o contexto que envolve a prática do gênero piada inclui-a 

no grupo dos gêneros considerados lazer. Na verdade, a piada teve também esse efeito, de 

compor uma formação discursiva e introduzir um novo tema, bem como novo estilo e aspecto 

composicional, com a finalidade de descontrair, excluir o foco indevido para retomar o que 

realmente interessava – o curso.  

Como vimos no capítulo 2 deste trabalho, o gênero discursivo selecionado pelo 

interlocutor no momento da enunciação traz consigo uma imensa carga de valores, na qual é 

possível entrever as formações discursivas pertencentes a toda uma filiação de dizeres, a uma 

série de contrapalavras, que podem estar no campo do dito ou do não-dito.       

 

4.4 O gênero como contrapalavra e o interdiscurso 

O que fazer para superar o contraste entre os falantes? A teoria bakhtiniana sugere 

que para compreender a enunciação de outro sujeito é necessário orientar-se em relação a essa 

enunciação e situá-la de acordo com as condições de produção. Esse autor salienta também 

que cada palavra proferida pelo nosso interlocutor corresponde a uma série de palavras 

nossas, que vão se transformando em uma réplica, uma contrapalavra. Sabemos, pois, que a 

compreensão está diretamente ligada à possibilidade de réplica, o que significa que seremos 

sempre interpelados pela palavra do outro (BAKHTIN, 2010). 

Durante o curso Cozinha rural, T1 lia o projeto acerca dos objetivos, da metodologia 

e das exigências inerentes ao curso. T1 enfatizou a necessidade de seguir todas as normas 

definidas pela instituição que o patrocinava, comentou acerca do investimento que o SENAR 

Rondon estava fazendo para a realização do curso e explicou que um dos gêneros exigidos 

pelo órgão por ele representado seria a prestação de contas mensal, durante o período de dois 

anos, a qual seria requisito básico para liberação de materiais futuros. Lembramos que, como 
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já relatado na metodologia, no capítulo 3, cada participante desses cursos recebe uma 

quantidade de verba para execução do projeto. Após essa exposição, A2 indagou: “Vai ter 

fiscalização?” 

Essa pergunta nos remete ao interdiscurso que envolve a forma como os processos 

jurídicos são lentos e a fiscalização costuma ser falha em nosso país, bem como à prática que 

os assentados têm de projetos anteriores.  A pergunta formulada por A2 só causa esse efeito 

porque mobiliza o discurso político e, assim, os sentidos convocados pela pergunta “Vai ter 

fiscalização?” podem pressupor que em outros projetos a fiscalização não aconteceu, mas 

também pode significar que os assentados pretendem se assegurar acerca disso porque caso 

ela realmente aconteça, eles farão a sua prestação de contas.  

Em conversa informal durante o intervalo do curso, os assentados nos relataram que 

dentre os vários cursos dos quais participaram (cerca de cinco - não  lembram com exatidão), 

em apenas um deles foi exigida a prestação de contas. Eles nos afirmaram, também. que a 

grande maioria dos projetos não se concretiza como deveria, já que não há acompanhamento 

das atividades em momento posterior ao treinamento.    

Há um forte embate entre o que propõe o técnico e o que realmente é feito.  Poder-

se-ia dizer que se instaura o seguinte não-dito: “se não houver fiscalização, não preciso fazer a 

prestação de contas.” Assim, ao conduzir para o interdiscurso, o questionamento de A2 nos 

permite remeter  a toda uma filiação de dizeres, a uma memória, e a identificá-lo na sua 

historicidade, em sua significância, mostrando tanto seus compromissos políticos quanto 

ideológicos (ORLANDI, 2001).  Analisar o sentido do questionamento de A2 significa 

observar as condições de produção que levaram esse sujeito a formular essa pergunta “Vai ter 

fiscalização?”, ou seja, o contexto amplo, que envolve o curso ministrado pelo técnico com 

participação dos assentados, o envolvimento dessas pessoas em cursos anteriores, o ambiente 

do assentamento e as ações que envolveram ambas as partes. 

 

4.5.  A (não) receptividade da modalidade escrita  

Seguindo com nosso interesse em analisar os propósitos comunicativos tanto na 

modalidade escrita como na modalidade oral e levando em conta o interlocutor, após a 

conclusão do curso Frangos e galinhas poedeiras: criação pelo estilo caipira, partimos para 

uma seção de entrevistas. Uma das perguntas que nos trouxe respostas surpreendentes foi 

acerca do material escrito elaborado pelo SENAR Rondon, no qual continha todas as 

orientações repassadas no treinamento. É o que apresentamos a seguir:   
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    P – Quando o curso de criação de galinha caipira terminou você ganhou uma   

    apostila, um livro, da moça do SENAR Rondon, certo?  Você usa esse livro  

    sempre?    

A1 – Parece que eles deixaram mesmo... deixa vê se eu acho....[procura em algumas    

 gavetas]. Ah... tá aqui, não é uma apostila, é um livro... não preciso, já escrevi no   

 caderno, qué pra usá aí no seu trabalho? 

A2 – A gente ganhou um livro sim, mas eu nem sei onde tá. Acho que intendi   

 tudinho nas aula. O que será que fiz dele? (não o encontra). 

A3 – Vixe... que ganhou ganhou, mas pra falá verdade  nem sei onde que tá.[não o  

encontra também]. 

A 7 – Ah... pra falá verdade não uso. Quando tenho dúvida, procuro o rascunho que 

fiz, dou uma olhada neles e seu eu não intendê, vô na  (...) minha vizinha que tava 

no curso, ela é muito inteligente e também fez as anotação dela aí a gente conversa e 

tiro as dúvida.  

A4 – Lê eu não leio porque sou analfabeta , mas quando preciso meus filho ou meu  

marido lê pra mim, também o livro tem uns desenho que ajuda. Eu também faço uns 

desenho. 

 P – Que tipo de desenho? Posso ver? 

A4 – Ah não, tenho vergonha, é muito feio, só eu que entendo. É tipo o galinheiro, o 

moço (T2) foi falando no curso  e eu fiz meu desenho, que eu entendo direitinho. 

 

 

Ao observar esse fragmento retomamos Orlandi (2001) ao assegurar que analisar 

discurso é analisar “o homem falando”. Essa autora defende que precisamos levar em conta o 

homem inserido em sua história, estabelecendo uma relação entre a língua e os sujeitos que 

fazem uso delas. Dessa forma, no depoimento desses sujeitos, encontram-se valores sociais 

presentes nos enunciados, ainda que esses valores não estejam claramente mostrados, pois 

“sabe-se por aí que ao longo do dizer, há toda uma margem de não-ditos que também 

significam” (ORLANDI, 2001, p. 82).  

A leitura das respostas dos assentados  às perguntas da entrevista nos permite inferir 

que os sujeitos entrevistados, em sua quase totalidade, embora demonstrem um bom nível de 

absorção, não fazem uso da prática de leitura dos manuais ofertados após a realização dos 

cursos, uma vez que entre quatro, duas nem sabiam onde se encontrava o material escrito e 

outra não o manuseia e até nos oferece de presente, demonstrando assim que não têm 

nenhuma pretensão de fazê-lo. Ao analisar a expressão “qué pra usá aí no seu trabalho?” 

reconhecemos o não-dito que nos remete à falta de interesse pelo material escrito deixado 

pelo técnico. O mesmo não-dito, o descaso em relação  à apostila pode ser observado na 

enunciação de A7, quando diz que ao invés de manuseá-la prefere recorrer ora ao material 

relaborado por ela, ora à vizinha.  Apenas uma pessoa, justamente aquela que diz que não 

sabe ler, “sou analfabeta”, é aquela que demonstra fazer mais uso das práticas de leitura e 

escrita. Segundo a fala de A4, ela realiza essa prática na apostila deixada pelo técnico, com o 

apoio dos filhos ou do marido e com a escrita em forma de ilustração feita por ela mesma.  
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Preferimos não insistir com A4 para ver as ilustrações, já que isso poderia 

comprometer o relacionamento de confiança entre colaborador e pesquisador. Tentamos 

entender o porquê de uma mulher jovem, de 35 anos com acesso fácil à escola (como descrito 

nas páginas acima) permaneça analfabeta e ela nos justificou: “Ah... na verdade, não tenho 

tempo, cuido sozinha da casa, levo os menino pra escola, minha menina pro balé na cidade, o 

menino pro futebol, quero uma vida bem melhor pra eles [...] inda cuido da granja e inda 

ajudo no curral.” O desabafo dessa mulher dialoga com o texto que diz que 

  

A falta de tempo, as condições de trabalho [...] justificam a atitude de tomar a 

cultura em sua vertente mais rósea. Como não compreender que possa faltar 

ambição intelectual depois de um dia inteiro em uma fábrica, em um escritório ou 

numa fila em busca de emprego?  (PICARD, 2008, p. 113). 

 

 

Nesse sentido, o discurso de excesso de tarefas que ficam sob a responsabilidade de 

uma dona de casa apresenta-se como uma justificativa bastante forte para que ela não vá em 

busca da alfabetização.  

A nossa percepção em relação à A4 é de que, embora se afirme analfabeta, ela tem 

um grau de letramento. Nossa afirmação se apoia em Soares (2004, p. 02), ao explicar o 

letramento como “decorrência da necessidade de configurar e nomear comportamentos e 

práticas sociais na área da leitura e da escrita que ultrapassem o domínio do sistema alfabético 

e ortográfico”. A4 não frequentou escola, não conhece os signos linguísticos, no entanto lança 

mão das próprias estratégias para fazer uso das habilidades de leitura e de escrita.  

No fragmento anterior, com marcas visíveis da oralidade, narrado em primeira 

pessoa, a temática principal de A4 volta-se para a necessidade de justificar a ausência à 

escola, baseada em discursos que se embasam em fatos reais vividos por ela mesma 

(características desse gênero). Em termos de estilo, analisamos, por meio da sequência de 

ações e da linguagem escolhida, que se trata de uma pessoa que interage com várias 

atividades ao mesmo tempo. Se nos ativermos ao estilo utilizado por A4 “Ah, na verdade...” 

percebemos uma fórmula introdutória de que A4 lança mão a fim de nos levar a uma reflexão 

acerca de sua enunciação. Por outro lado, essa atitude responsiva ativa, no dizer de Bakhtin 

(2010), mostra a reação minuciosamente explicativa desse enunciador frente à pergunta feita 

por P: “Por que uma mulher tão jovem, cheia de vida não tem vontade de ir pra escola?”  

Mais uma vez, essa pergunta nos remete às formações discursivas que estão latentes na fala 

dessa mulher.   
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4.6 As formações discursivas que permeiam o gênero “depoimento”  

Não é difícil perceber as Formações Discursivas (FD) que se mostram no discurso de 

A4.  O enunciado “cuido da casa sozinha” insere-se na regularidade da FD da divisão desigual 

do trabalho, ficando o serviço do lar e o cuidado dos filhos destinados apenas às mulheres. 

Embora tenha dois filhos (10 e 14 anos respectivamente), ela acumula o trabalho de cuidar da 

granja e da ordenha com a responsabilidade dos filhos e da casa, fazendo com que o discurso  

cuidar da casa e educar os filhos é serviço  de mulher esteja ali, pulsante, enraizado na 

cultura brasileira. 

Sabemos que uma FD não é estanque, mas heterogênea, sempre pode ser invadida 

por outras FDs, temos em seguida o discurso contrário quero uma vida bem melhor pra eles. 

Por que A4 utilizou esse discurso e não outro em seu lugar? Ao observamos a materialidade 

linguística que constitui esse enunciado, evidenciamos a força do advérbio bem. Essa palavra 

evidencia a insatisfação de A4 com relação à posição que desempenha na família. Insatisfação 

essa que pode ser minimizada com o avanço dos filhos em relação ao que requer a sociedade 

ou pelo menos ao que ela acredita ser um avanço. É perceptível sua  preocupação em relação 

ao futuro dos filhos e “nessa perspectiva, a busca da escola apresenta-se como uma tentativa 

inalcançada de mudanças das condições sociais” (FERNANDES, 2001, p. 76). A4 acredita 

que por meio da escola, a qual ela não teve oportunidade de frequentar, seus filhos terão 

melhores oportunidades e de certa forma serão mais respeitados pela sociedade.   

Como podemos observar, não há um limite instável que define uma FD da outra, já 

que ela (a FD) se insere em um campo de embates e de lutas ideológicas. Assim, não há limite 

definitivo, rígido em uma FD: ela geralmente se inscreve no entremeio de outras FDs. Como 

localizar a fronteira entre elas? A fronteira é também instável, fluida, deslocando-se sempre 

que necessário, para dar conta dos embates travados na luta ideológica (MUSSALIM e 

BENTES, 2006). 

A contraposição desse enunciado em relação ao primeiro nos leva a perceber as FDs 

da mulher independente, que trabalha fora, portanto tem uma vida bem melhor que aquela que 

só cuida da casa. Embora seja analfabeta, A4 é perceptiva a esses discursos que estão ali, 

fluidos, em volta, cercando a sua realidade, por isso ela, analfabeta, preocupa-se com a 

inserção de seus filhos no meio social, com atividades diferenciadas das suas, como a prática 

do balé, pois uma FD sempre se refere a uma vasta rede de enunciados, os quais mantêm 

“estreitas relações de repetição, de deslocamento ou de reviravolta polêmica” (BRANCA-

ROSOFF, 2008, p. 129).            
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Em outro momento da entrevista, percebemos que A4 demonstrou segurança em 

relação ao tema discutido durante o curso Galinha Caipira e procurou seguir as orientações 

determinadas pelo técnico. Ela soube enunciar detalhes dos gêneros relacionados aos 

procedimentos necessários para a construção do piquete e arriscou até alguns nomes 

científicos de vacinas de rotina destinadas às aves.  Descobrimos mais tarde que ela tem o 

maior número de lotes de frangos à venda e talvez, por isso, parece ter uma relação de 

dominação com a criação de galinhas.  

Certificamo-nos da importância da leitura imagética, pois como o livro é ilustrado, 

embora A4 não tenha acesso aos signos linguísticos do alfabeto, não seja capaz de ler as 

legendas, consegue atribuir um sentido à ilustração, ainda que esse sentido não seja o mesmo 

explicado no texto (MANGUEL, 2000). Esse sujeito não apenas faz a leitura imagética do 

material adquirido, como também dá forma ao próprio material, por meio de desenhos 

pessoais, tão particulares que acredita que só ela mesma consegue entender. Assim, podemos 

afirmar que “o escrito está instalado no coração da cultura dos analfabetos [...] Graças à 

palavra que o decifra, graças à imagem que o desdobra, ele se torna acessível mesmo àqueles 

que são incapazes de ler” (CHARTIER, 1994, p.24).    

Nesse caso específico, graças às estratégias adaptadas, parte do material escrito 

fornecido pelo técnico realmente se tornou acessível a A4, pois por meio das ilustrações e das 

aulas, consegue decifrá-lo e utilizá-lo como ferramenta diária no cumprimento das 

determinações direcionadas à criação de galinha caipira, sua principal atividade como 

microempresária no assentamento.  

 

4.7 E uma verdadeira cachoeira de gêneros flui no dia a dia do assentamento... 

Nesse período que estivemos em contato com os moradores do Assentamento Poções 

[GO] constatamos a grande diversidade e mobilidade de gêneros discursivos que permeiam as 

novas e rotineiras situações de interação, porque como nos afirma o filósofo Bakhtin (2003), 

nas diferentes esferas da atividade humana há um amplo repertório de gêneros discursivos. 

Sabemos que esses gêneros, conforme sustenta esse autor, podem se diversificar e se ampliar 

de acordo com a necessidade e complexidade da esfera em que se realiza.   

 Seguindo os quadros propostos por Schneuwly e Dolz (2011), Marcuschi (2008) e 

Lopes (2006), elaboramos uma categorização dos gêneros discursivos observados no 

Assentamento Poções [GO]. 
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Em conformidade com o que descrevemos nas páginas iniciais de nosso trabalho, 

nossa atenção volta-se não apenas para os gêneros pertencentes à escrita, como também 

àqueles da oralidade, já que nossa pesquisa analisa as relações entre locutor e interlocutor 

durante os treinamentos que ocorreram no assentamento, observando inclusive momentos de 

descontração, troca de saberes e formas de interação com gêneros nas mais diversificadas 

situações.   

Esclarecemos de antemão que a relação dos gêneros que apresentamos nesta pesquisa 

foi elaborada de acordo com a observação nas práticas sociais exercidas no interior da cultura 

do assentamento, portanto, lembramos que não deve ser observada de forma rígida, estanque, 

pois os gêneros “não são classificáveis como formas puras, nem podem ser catalogados de 

maneira rígida” (MARCUSCHI, 2011, p. 19).  Ainda de acordo com Marcuschi (2011), esses 

mesmos gêneros sempre se desenvolvem de maneira dinâmica e novos gêneros podem surgir 

como “desdobramento de outros”, com vistas a atender as necessidades de determinada 

comunidade.   

Em nosso primeiro contato direto com os assentados e o técnico (T1) durante o curso 

Cozinha rural, deparamo-nos com uma imensa quantidade de gêneros, dos quais faremos uma 

relação, na certeza de que devido à rapidez com que acontece a alternância entre os falantes, 

alguns nos passaram desapercebidos. Sabemos que a língua integra a vida sempre por meio de 

enunciados e é também por intermédio desses enunciados que a vida penetra na língua 

(BAKHTIN, 2003).  

E foi através desses enunciados que tivemos  percepção dos gêneros que afloraram 

durante o curso, como procuramos distribuí-los: 

a) Gêneros na modalidade oral: oração inicial com oração do Pai-Nosso todos os dias, 

apresentação pessoal, realizada no primeiro dia, em que cada um falava o nome e o motivo 

de se interessar pelo evento, normas de higiene e de prevenção de acidentes durante o 

manuseio da faca, das panelas quentes e do contato com energia elétrica; relação de 

ingredientes – apresentada em forma de “ditado” a cada novo prato inserido –, avisos sobre 

horários estabelecidos, ordem do dia etc., aconselhamento em forma de dicas de cozinha, 

exposição sobre pratos típicos, aulas participativas, fofocas, piadas, telefonemas de contato 

com familiares (o sinal de celular é muito bom no galpão de reuniões), agradecimentos – 

feitos ao técnico no final do evento.  

b) Gêneros na modalidade escrita: projeto original que solicita e autoriza a realização do 

curso, ata com detalhes sobre o curso e assinatura dos participantes, ficha de cadastro, lista 
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de presença, endereço eletrônico, trocado entre técnico e assentados, logomarca do SENAR 

Rondon em forma de banner, lista de materiais necessários como avental, touca, faca, 

panelas..., receitas culinárias, calendário de parede – afixado na parede, ao lado da 

geladeira – certificado de conclusão.    

  Seguramente, alguns gêneros que surgiram no momento do curso Cozinha Rural 

não foram citados por nós porque o ambiente muitas vezes foi acometido por um clima de 

descontração. Não apenas T1 se pronunciava, todos falavam ao mesmo tempo, mostrando a 

ruptura no espaço parecido com uma sala de aula, pois sabemos que é “a situação que dá 

forma à enunciação, impondo-lhe esta ressonância em vez daquela [...] A situação e os 

participantes mais imediatos determinam a forma e o estilo ocasionais da enunciação” 

(BAKHTIN, 2010, p. 118).  

Logo que esses sujeitos começaram a se sentir parte do contexto, o estilo de 

“palestra”, em que o T1 ou o representante da AGÊNCIA Rural falavam, foi substituído por 

situações de completa interação, em que todos queriam opinar, sugerir, participar, provocando 

uma mudança na cena social ao deixar de se apresentar em um ambiente visualizado como 

institucional – sala de aula –, para outro de completa descontração e prática.  Essas ocasiões 

contribuíram para uma grande movimentação desses sujeitos ao manusear as vasilhas, cortar 

as verduras, lavar outras, trocar o pano de prato, discutir técnicas de prevenção de acidentes 

na cozinha.  

Retomando Bazerman (2011), os gêneros servem para organizar nossa vida com 

vistas a objetivos práticos. Assim, nesses momentos de ação, emergiram muitos gêneros da 

oralidade, tais como: sugestões de boa conservação dos alimentos, variação de preços de 

artigos de culinária, preferência de cardápio da família, dicas de economia, remédio para 

queimadura com panelas, uma verdadeira miscelânea de gêneros, com as mais diversas 

finalidades, porque “a riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a 

variedade virtual da atividade humana é inesgotável” (BAKHTIN, 2003, p. 279).  

 Em janeiro de 2014, ao entrevistar A2, ela nos falava a respeito de eventos que 

acontecem no assentamento e dos quais costuma participar, principalmente para levar os 

filhos. Interessados em continuar com o levantamento dos gêneros que permeiam o ambiente 

analisado, ficamos atentos ao depoimento de A2, muitas vezes complementado por A1, que 

também estava presente: 

 

                                    A2  –  A gente custumava reuni pra fazê festa, era churrasco, moda de viola,  

                                             comes e  bebes  de todo jeito. 
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A1 –  Eita minha filha, você que num sabe, essa A2 dançava, rebolava na frente do 

marido, desse jeitim assim ó[faz a demonstração]. Risos. Antes de virá crente essa 

mulé era animada viu. 

A2 –   Ah cumade isso era antes, agora faço isso mais não! 

P – E o que mais tem nessas festas? 

A2 – Ah, de tudo um pouco, nada de mais não, só brincadeira mesmo, tinha veiz que  

tinha aniversário, aí tinha parabéns, fotinha, a gente conversava, fazia muita graça, o 

cumpadi então... contava uma piada atrás da outra. Era muito bom. 

P – E as crianças? (pergunto sobre as crianças que nos rodeavam enquanto a 

entrevista acontecia) 

A1 – Eles ia também, ficava lá pro terreiro, correndo. Quando era de dia, brincava 

de pula maré, de advinha  os trem que eles aprendia na escola, quando era de dia, 

corria pra tudo enquanto é lado da casa e comia feito leão. 

 

 

  Ancorados pela análise sugerida por Marcuschi (2011), observamos a série de 

gêneros que flui na concretização desses eventos festivos. Apenas nesse fragmento 

verificamos a existência de moda de viola, conversa informal, piada, pula maré (amarelinha) o 

churrasco (gênero pertencente à receita culinária), as charadas, o gênero coreográfico 

(envolve dança e música) e as fotografias.    

  Como podemos notar, esses gêneros pertencem ao grupo dos gêneros primários, ou 

seja, aqueles do cotidiano, que aparecem em situações de comunicação verbal espontânea, já 

que todos fluíram em momentos de descontração e absoluta informalidade. Salientamos que 

“a diversidade das modalidades de diálogo cotidiano é extraordinariamente grande em função 

do seu tema, da composição e da composição dos participantes” (BAKHTIN, 2003, p. 262).  

Observemos a heterogeneidade funcional ocorrente nesses gêneros, que são utilizados com  

finalidades diversas, como mandar, pedir, sugerir, contar, explicar...   

  Para dar continuidade ao nosso trabalho de relacionar os gêneros, apresentamos um 

quadro relacionado aos gêneros discursivos orais e escritos, que emergiram no curso 

“Frangos e galinhas poedeiras: criação pelo estilo caipira” e um diagrama elaborado a partir 

da entrevista feita com A5. 

 

Domínio discursivo        Escrita Oralidade 

Instrucional projeto, organograma de 

atividades, cuidados ao 

manusear objetos cortantes, 

passos para abrir o frango, 

instruções ( para limpeza da 

granja), normas (de construção 

do galinheiro), construção do 

discussões, aula expositiva, 

aconselhamento 
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ninho das aves, glossário  

Religioso  Oração 

Digital endereço eletrônico  

Publicitário cartaz, panfleto  

Interpessoal bilhete, lista de compras, 

endereço postal 

conversa espontânea,  

saudação (oi, bom dia), 

conversa telefônica, 

despedida (até logo) 

Lazer  anedota, piada, fofoca, 

intriga 

Saúde  receitas caseiras (jatobá) 

Comercial rótulo, nota de compra, 

logomarca 

 

Jurídico prestação de contas, 

documentos pessoais, lista de 

presença  

 

Figura 8 - Gêneros discursivos recorrentes no curso Frangos e galinhas poedeiras:                         

                 criação pelo estilo caipira  
                    Arquivo: Adaptado de Marcuschi (2009).  

 

  Sabemos que existem gêneros que circulam necessariamente em determinada 

comunidade como organizadores da vida social dessas pessoas. São os documentos pessoais, 

as notas de compra, a lista de compras, os rótulos de produtos. Esses gêneros são 

considerados por Marcuschi (2011) como regulados e padronizados, em geral breves e 

ritualizados, rígidos, sem exigência de maior criatividade em sua produção.    

  Nossas reflexões apresentam uma distribuição dos gêneros, esclarecendo que isso 

não significa uma classificação. Os critérios para essa distribuição podem variar de acordo 

com o contexto. Marcuschi (2009, p. 194) define domínio discursivo como “uma esfera da 

vida social ou institucional [...] na qual se dão práticas que organizam formas de comunicação 

e respectivas estratégias de compreensão.” Por esse motivo optamos por ancorarmos nosso 

estudo na análise desse autor.  

  Como podemos notar, há uma predominância de gêneros do domínio discursivo de 

natureza instrucional, isso devido ao fato de, como já mencionado anteriormente, tratar-se de 
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um curso, em que prevalece a cena social dita institucional, modelo de sala de aula, onde há 

um instrutor representante do conhecimento científico e a conversação é mediada por ele, pois 

como afirmam Schneuwly e Dolz (2011), o gênero de natureza instrucional tem a função de 

regular comportamentos e apresenta características discursivas voltadas para que haja um 

enunciador – o técnico –  responsável por organizar o comando destinado a um enunciatário  – 

os assentados – aqueles para quem o comando do T2 se dirige.  

Ao observarmos a emergência dos gêneros na modalidade oral, certificamo-nos da 

naturalidade com que os assentados fazem uso deles, desde o primeiro momento do curso, 

partindo da oração, até as anedotas, fofocas relativas ao seu meio social e até mesmo o 

aconselhamento, seja ele de ordem familiar como na educação de filhos, seja relacionado às 

atividades profissionais na qual estão envolvidos.  

  Em outra etapa de nossas entrevistas, em janeiro de 2014, conversávamos com A4 e 

A6 acerca da rotina do assentamento, como mostra o recorte a seguir: 

 

P – Você participa de algum evento no assentamento? Missa, culto, festa de  

igreja, reunião...  

A4 – Mais  mesmo é no culto né....aqui tem culto da minha igreja e é nas  

casa, cada dia numa casa, faiz o sorteio do mês todo, aí depende de quem  

tira o nome. 

P – E o que vocês fazem nesses dias de culto? 

A4 – Ih... a gente ora. 

P – Você  se importa de me contar detalhes de como é esse culto?  

A4 – Uai, começa sete e meia em ponto, mas a gente chega um cadim antes  

que é pra botá as conversa em dia. Quando o pastor chega, ele dá boa noite,  

conversa um pouquinho e e faz uma prece que é pra abençoá o culto.  

P – Então é mais o pastor que fala? 

A4 – Não, ele é que sabe mais da bíblia, né, mas a gente fala também, na  

hora de pedir perdão pelos nossos pecado, de orar junto...cantá junto, os que  

sabe lê as veiz lê a bíblia la na frente... mas explicá mesmo é o pastor, que              

ele estudou pra isso, né? De veiz em quando, a gente faiz novena também. 

P – E quando termina o culto, todo mundo vai embora? 

A6 – Aí é que é a parte boa (risos), a gente  COME. (risos), faiz graça,  

conta as novidade da semana, é muito bom mesmo. 

  

 

             Esse evento comunicativo (o culto) que acontece semanalmente no ambiente do 

assentamento dá origem a muitos gêneros, como vemos no diagrama a seguir. 
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Figura 9 – O evento comunicativo culto religioso. 

 O diagrama culmina com a verificação de que o desenvolvimento dos gêneros 

acontece de modo muito dinâmico e muitos outros gêneros podem surgir de acordo com as 

necessidades comunicativas. Por esse motivo, esse diagrama não deve ser analisado com 

rigidez, ao contrário, a cada novo evento, novas formas podem emergir para darem conta do 

momento da enunciação, já que “gêneros são formações interativas, multimodalizadas e 

flexíveis de organização social e de produção de sentidos; um aspecto importante na análise 

do gênero é o fato de ele não ser estático nem puro” (MARCUSCHI, 2011, p. 29). A teoria 

marcuschiana defende que os gêneros são atividades sociais, eles surgem, renascem, 

proliferam para atender a imensa gama de atividades que fazem parte do dia a dia dos sujeitos. 

 É importante mencionar que a grande maioria dos gêneros relacionados no evento 

comunicativo culto religioso pertence à modalidade oral, naquele ambiente do assentamento. 

Apenas três: o calendário, a leitura da Bíblia, feita pelo pastor dirigente e o sorteio de nomes 

(definição de onde será o próximo culto) fazem parte da modalidade escrita da língua. 

Notemos que grande parte desses gêneros são apenas recebidos e não produzidos pela 
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comunidade do assentamento, fato esse, similar à análise de Marcuschi (2011) em relação ao 

trabalho de Lopes (2006).   

 Apresentamos, a seguir, traços das nossas conclusões parciais, já que consideramos 

não só este, mas todo e qualquer trabalho relativo à linguagem, de certa forma, inconcluso.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
                                    Não há língua, sem deslizes, logo não    

                        há língua  que não ofereça lugar à interpretação. Em outras 

palavras, a interpretação é constitutiva da própria língua. E onde está a 

interpretação está a relação da língua com a história para significar. 

Orlandi. 

. 

 Durante o período em que partilhamos experiências com o grupo pesquisado 

procuramos compreender os significados atribuídos aos gêneros pelos sujeitos envolvidos na 

pesquisa, considerando seu contexto, sua cultura, sua história.  

 Grandes surpresas nos foram reservadas. Impossível dizer que chegamos a um 

consenso, a uma calmaria que tenha „resolvido‟ todas as nossas inquietações. No entanto, pelo 

caminho que percorremos, creio que podemos partilhar algumas conclusões, ainda que 

parciais, acerca das nossas dúvidas iniciais.  

  Verificamos um intenso diálogo entre os gêneros discursivos que coordenam a 

comunicação no Assentamento Poções [GO], tanto nos cursos como na rotina desses sujeitos. 

Evidenciamos a necessidade de adaptação de determinados gêneros para melhor aquisição e 

até mesmo mudança de suporte que atenda às necessidades mais imediatas.  

 A observação participante leva-nos a perceber que os sujeitos envolvidos nos cursos 

acatam alguns gêneros, adaptam, reorganizam, descartam outros, de acordo com seu contexto 

sócio-histórico. Percebemos ainda que quando não dominam determinado gênero, eles fazem 

a transposição, mudam a linguagem, adaptam o material escrito deixado pelo técnico. Cada 

um, à sua maneira, busca a melhor forma de compreender e de ter acesso ao gênero 

apresentado, adquirindo apenas o necessário para conduzi-lo a aplicar a teoria vista durante as 

capacitações.  

 A análise sistemática dos dados desta pesquisa revela-nos que os sujeitos envolvidos 

ora utilizam, ora descartam o discurso apresentado pelos técnicos. Em algumas situações, os 

assentados fazem uso da linguagem científica para dar sustentação ao seu próprio discurso, 

mas, na maioria das vezes, fazem, à sua maneira, adaptações, concretizando uma atitude 

responsiva de efeito imediato ou de efeito retardado, no dizer de Bakhtin (2003), propiciando 

assim, um  diálogo entre os gêneros.        

 Consideramos que essas adaptações não interferiram na interpretação da linguagem 

ou na utilização dos gêneros inseridos pelos técnicos, pois, em consonância com Marcuschi 

(2011), a análise da forma e da estrutura não devem ser aspectos relevantes em relação aos 
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gêneros, mas sim, o modo de organização e as ações sociais desenvolvidas. Assim, 

verificamos que o estatuto genérico de um texto não pode ser visto como imanente ou como 

propriedade inalienável. Devemos, ao contrário, observar o seu funcionamento em relação aos 

sujeitos envolvidos, bem como as condições de produção envolvidas na enunciação.   

  Quando participamos dos dois cursos Cozinha rural e Frangos e galinhas poedeiras: 

criação pelo estilo caipira, nossas análises mostram que os técnicos, que ora chamamos de 

detentores do conhecimento científico, trazem os gêneros de ordem científica – parcialmente 

adaptados – para os assentados que têm menos acesso a esses gêneros. É importante ressaltar 

que, em vários momentos, constatamos a preocupação desses técnicos em encontrar 

estratégias para fazer chegar o suporte científico àqueles que já detêm esse conhecimento, 

ainda que empiricamente. 

 Em contrapartida, os assentados participantes dos cursos propiciaram algumas 

mudanças não apenas na linguagem, mas também no gênero, tanto no que se refere à 

construção composicional quanto ao suporte. O que consideramos relevante é que, em muitos 

casos, embora tenha havido essas posturas dialógicas, a função do gênero permaneceu a 

mesma, ou seja, de instruir, apontar os passos gradativamente, direcionar o trabalho com a 

granja. Esse aspecto é bastante relevante quando nos referimos à mobilidade dos gêneros 

discursivos. No contexto do assentamento, essa mobilidade aconteceu nas formas 

mencionadas: mudança de suporte, de estilo e de construção composicional. 

 Embora não tenha sido um dos nossos objetivos iniciais, consideramos importante 

mencionar que os assentados demonstram um reconhecimento valorativo em relação aos 

cursos ministrados quando enfatizaram que „a ciência‟ contribui para acelerar o manuseio e o 

aprimoramento das atividades por eles realizadas. E é, por meio da linguagem, que esse 

conhecimento passa do técnico (mediador) para esses sujeitos, pois do ponto de vista 

discursivo, a linguagem é vista como uma mediação essencial entre o homem e a realidade 

social em que vive (ORLANDI, 2001).     

  A esse respeito, o filósofo Bakhtin (2010, p. 42) sabiamente afirma que “a palavra é 

capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais”.  E 

foi também por meio da palavra, da linguagem, que tivemos acesso às inovações que 

envolveram os sujeitos pesquisados.            

  Portanto, esses enunciados apresentam-se como um espaço em que pode haver luta 

entre diferentes vozes sociais, no caso a voz da empiria e a voz da ciência. Confirmamos 

ainda a teoria de Marcuschi (2009) quando diz que o gênero está presente em toda e qualquer 
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espécie de comunicação humana, ora como recurso para resolver situações conflitantes, ora 

para refletir e refratar a realidade.  

  O que percebemos é que há uma gradação entre o gênero científico desses manuais e 

os gêneros utilizados pelos usuários na rotina do assentamento. Parece-nos que esse material 

vai se dialogizando com diferentes esferas, porque como observamos, o técnico faz 

adaptações que atendam às necessidades imediatas e práticas e quando o material escrito 

chega aos assentados eles também fazem as suas, mudando o estilo, a linguagem, a estrutura, 

o suporte. Na verdade, quando o assentado faz a adequação, ele escreve para atender as suas 

necessidades imediatas, que se referem ao cumprimento das normas para a produção de 

galinha caipira, visando ao aumento da produtividade e melhor qualidade oferecida ao 

consumidor. 

             Acreditamos que nosso trabalho traz relevante contribuição para a esfera educacional, 

não no sentido de apontar o caminho “certo”, mas no sentido de mostrar para aqueles que 

lidam com assentamento, sejam professores, técnicos ou especialistas, que é necessário fazer 

um contato prévio antes de iniciar qualquer atividade, no intuito de selecionar a linguagem 

que melhor convier aos sujeitos com os quais irão deparar-se.  

             Fazemos questão de mencionar que toda e qualquer observação e análise 

apresentadas neste trabalho de pesquisa só se tornaram possíveis graças à autorização do 

presidente do assentamento e ao envolvimento dos sujeitos que contribuíram com nosso 

trabalho, a quem devemos respeito e consideração.   
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APÊNDICE A 
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APÊNDICE B 

 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar, como voluntário e colaborador, de uma 

pesquisa sobre língua falada. Meu nome é Ondina Maria da Silva Macedo, sou a pesquisadora 

responsável da UFG-Universidade Federal de Goiás e minha área de atuação é Linguística.. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a 

outra é do pesquisador responsável, no caso, minha. Em caso de recusa, você não será 

penalizado de forma alguma.  

 Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a 

pesquisadora responsável Ondina Maria da Silva Macedo nos telefones: 062 3323 2268 ou 

062 8412 5231. 

Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Goiás, nos telefones: 3521-1075 ou 3521-1076.  

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA  

 

O título da minha pesquisa é: Os gêneros discursivos no assentamento Poções – GO.  

Isso significa que pretendo verificar como as pessoas do assentamento recebem as 

informações repassadas pelos técnicos que ministram cursos e qual a relação entre esses 

técnicos e os assentados. Vou observar ainda os tipos de textos orais utilizados nas conversas 

e se, em algum momento, as pessoas utilizam um tipo de texto diferente para que a 

comunicação seja melhor compreendida. 
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 Para fazer esta pesquisa, pretendo participar de reuniões, bate-papos e alguns cursos. 

Durante esses momentos, quando permitido, farei anotações e gravações das conversas. A 

participação mais direta de alguns assentados será por meio de um questionário e de uma 

entrevista. O questionário contará com cerca de 5 a 8 perguntas e pode durar de 05 a 08 

minutos. Já a entrevista pode chegar a 30 minutos, dependendo da disponibilidade do 

entrevistado.  As perguntas serão todas relacionadas aos tipos de textos, tipo de linguagem 

utilizada tanto pelos técnicos quanto pelos assentados e também sobre outros tipos de textos 

(de fala) utilizados em outros momentos da vida diária.   

  Esclareço que tanto no questionário quanto na entrevista, a pessoa participante pode 

se recusar a responder a pergunta que não queira ou não saiba responder. 

  Esclareço ainda que esta pesquisa poderá contribuir para melhorar o  

relacionamento entre técnicos e assentados e assim, o aproveitamento nos cursos. Poderá 

ainda sugerir o tipo de linguagem mais adequada para professores ou outros profissionais que 

entrarem em contato com esse grupo de assentados, facilitando a comunicação entre as duas 

partes envolvidas.   

 Comprometo-me a fornecer todos os esclarecimentos e dúvidas necessários antes, 

durante e após a pesquisa. 

Asseguro que manterei sigilo absoluto sobre a minha participação nas reuniões e 

eventos que ocorrerem, comprometendo-me a não fazer nenhum tipo de comentário escrito ou 

verbal a respeito das discussões ocorridas durante esses momentos a não ser nos casos 

autorizados pelos envolvidos. Afirmo também que nos textos (as falas) que forem publicadas 

no trabalho de pesquisa não aparecerá o nome da pessoa envolvida e sim siglas, como por 

exemplo M1 (mulher 1) T2 (técnico 2) etc,  Já que nesta pesquisa o que nos interessa é o texto 

gravado e escrito,  consideramos que não há prejuízos ou danos à sua integridade física ou 

moral. 

Apesar da participação dos assentados ser muito importante na minha pesquisa, caso 

não queira, a pessoa pode se recusar a participar de qualquer fase ou caso já esteja 

participando e quiser retirar o consentimento, isso pode ser feito a qualquer momento, basta 

apenas informar que não quer mais participar, seu direito será respeitado.  

Acrescento que sua participação será totalmente gratuita, ou seja, o colaborador, no 

caso você, não receberá nenhuma quantia em dinheiro para participar do projeto. Este projeto 

não vai acarretar despesas para nenhuma das pessoas envolvidas, nem eu mesma receberei 
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algum tipo de pagamento ou gratificação financeira, uma vez que a coleta de dados se destina 

apenas à realização do curso de mestrado.      

 Assim, é também importante afirmar que caso algum participante sinta-se de certa 

forma agredido com a pesquisa, pode até mesmo entrar com recurso e solicitar indenização. 

 

 

 

            Ceres-GO, Fevereiro de 2013. 

 

 

 

                  _______________________________________ 

                                  Ondina Maria da Silva Macedo 
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 APÊNDICE C 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO 

 

 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 

 

Eu, _____________________________________, RG/ CPF/ n.º de prontuário/ n.º de 

Identidade ______________________________, abaixo assinado, concordo em participar do 

Os gêneros discursivos no Assentamento Poções [GO]. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pela pesquisadora  Ondina Maria da Silva Macedo sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/ 

assistência/tratamento, se for o caso). 

 

 

 

Ceres, ____ de Fevereiro de 2013. 

 

Nome e Assinatura do sujeito: ____________________________________ 
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APÊNDICE D 

 

QUESTIONÁRIO 

 

OS GÊNEROS DISCURSIVOS NO ASSENTAMENTO POÇÕES – GO.     

 

Nome: Opcional 

Idade: ________ 

Naturalidade : ______________________________ 

Estado civil:    (    ) casado      (   ) solteiro    (   ) separado     (   ) divorciado (    ) viúvo 

 

Escolaridade  

(    ) Ensino Fundamental (até oitava série)  incompleto. 

(    ) Ensino Fundamental (até oitava série)  completo. 

(     ) Ensino Médio (segundo grau)  incompleto. 

(     ) Ensino Médio (segundo grau)  completo. 

(    ) Curso superior incompleto. 

(    ) Curso superior completo. 

 

Filhos:    

(    ) nenhum    (    ) um    (    ) dois    (    ) três    (    ) quatro    (    ) cinco  ou mais.  

 

De onde vem a renda da família? 

______________________________________________________________ 

Qual o valor da renda mensal da família? 

(    ) menos de um salário mínimo. 

(    ) um salário mínimo. 

(    ) dois salários mínimos. 

(    ) três salários mínimos 

(    ) quatro salários ou mais.  

 

Há quanto tempo mora no assentamento? 

_______________________________________ 
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No assentamento tem opções de lazer?  

(    )   sim    (    )  não 

 

Em caso afirmativo, de quais você participa? 

__________________________________________________________ 

 

Você gosta de morar no assentamento? 

(    )  sim     (    ) não      (    ) mais ou menos 

Por que? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Você pretende mudar do assentamento para  a cidade? 

(    ) sim                       (    ) não 

Por que?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E 

ENTREVISTA 

 

Os gêneros discursivos no assentamento Poções-GO: 

um recurso para a contraposição de vozes 

 

1) Identificação (colaborador) 

      

 

1) No assentamento sempre acontecem alguns cursos. Você acha isso importante? Porquê? 

 

2) Qual desses cursos você participou? 

 

(    ) Frangos e galinhas poedeiras: criação pelo estilo caipira  

(    ) Cozinha rural.  

 

3) O que levou você a participar desse curso? 

 

3) O que você achou do curso? 

 

(    ) excelente        (    ) muito bom           (    ) bom              (    ) ruim 

Por quê?  

 

4) O que você mais gostou no curso? 

5) Qual a parte do curso que você não gostou? Por quê? 

6) O melhor momento durante o curso foi 

(    ) quando  estavam  lendo na apostila 

(    ) quando estavam praticando  (cozinhando ou construindo o ovoscópio, por exemplo). De 

acordo com o curso assinalado no item 2.  

Por quê? 

7) Durante esse curso você acha que o técnico fala de modo complicado? 

 (    ) sim     (    ) não       (    ) às vezes 

8) Quando  o técnico explica, por exemplo, as formas de se prevenir de acidentes na 

cozinha, você entende de imediato? (De acordo com o curso assinalado no item 2). 

(    ) sim     (    ) não       (    ) às vezes 

9. No primeiro dia de curso, você consegue entender tudo que o técnico diz?  

(    ) sim     (    ) não       (    ) às vezes 
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10. Ele fala palavras difíceis?  

  (    ) sim     (    ) não       (    ) às vezes 

Dê exemplos. 

11) Você notou alguma diferença entre a  maneira de falar  do técnico no  primeiro dia e no 

último dia do curso?  

(    ) sim     (    ) não       (    ) às vezes 

Dê exemplos: 

12) Você notou alguma diferença entre a sua maneira de falar  no  primeiro dia e no último 

dia do curso?  

(    ) sim     (    ) não       (    ) às vezes 

Dê exemplos: 

13) No seu dia a dia, você segue todas as orientações dadas pelo técnico?  

(    ) sim     (    ) não       (    ) às vezes 

Por quê?       

14) Após o curso, você usa  a apostila que é fornecida pelo técnico?  

(    ) sim     (    ) não       (    ) às vezes 

15. Se a resposta for negativa: como você faz para seguir as instruções repassadas pelo 

técnico? 

16. Você aprendeu alguma coisa que fosse totalmente diferente, nova pra você?       
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ANEXO A 
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ANEXO B 
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