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RESUMO 

 

Esta pesquisa está orientada pela reflexão sobre os processos de constituição de identidades de 

gênero e raça, em sua intrínseca relação com as práticas linguísticas e educativas, os contextos 

sócio-históricos e as estruturas de poder, especialmente relacionados à aula de língua 

portuguesa. Estamos, com isso, defendendo que a sala de aula, a despeito de suas limitações e 

contradições, constitui um lugar de interação, de constituição das identidades sociais, de 

reflexão coletiva, de ensino da condição humana, de produção do conhecimento, de exercício 

da cidadania, e da prática da liberdade e da indignação. É nesse espaço, em que coexistem, 

paradoxalmente, práticas de inclusão e discriminação e que se configuram continuidades bem 

como possibilidades de ressignificações e mudanças. A partir dessas considerações, 

subsidiadas por um extenso aparato legal, documental, teórico e político, foi desenvolvido no 

âmbito do Instituto Federal de Goiás/Campus-Inhumas, um grupo de estudos, intitulado 

Língua(gem) e práticas identitárias, com a proposta de ler e problematizar gêneros textuais 

diversificados, possibilitando o diálogo, a reflexão e a troca de experiências acerca das 

práticas linguísticas e constituição das identidades de gênero e raça.  No intercruzamento dos 

materiais empíricos produzidos em grupo e dos referenciais teórico-documentais, leva-se em 

consideração a maleabilidade contextual, interacional e ideológica, o que justificou pensar os 

temas em destaque a partir das categorias analíticas das conformações, ambiguidades e 

transgressões. Na confluência entre temas e categorias, o grupo de estudos, ainda que não 

tenha se desvinculado de concepções arraigadas sobre texto, aula e identidades e de formas 

explícitas e implícitas de preconceitos, constituiu-se como possibilidade de ação política, de 

reflexão colaborativa e de transformação humana, pedagógica e social.  

 

Palavras-chave: Educação escolar; Ensino de língua portuguesa; Identidades de gênero e raça.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research is guided by reflection on the gender and race identity constitution processes, in 

their intrinsic relationship with linguistic and educational practices, sociohistorical contexts 

and power structures, especially the ones related to the Portuguese language class. We are, 

therefore, arguing that the classroom, despite its limitations and contradictions, is a place of 

interaction, social identities constitution, collective reflection, teaching the human condition, 

knowledge production, citizenship exercise, and both freedom and indignation practice. In 

such space, where inclusion and discrimination practices paradoxically coexist, continuities as 

well as possibilities of resignification and change are configured. From these considerations 

and informed by an extensive legal, documental, theoretical and political apparatus, we 

developed, at the Instituto Federal de Goiás/Campus-Inhumas, a study group entitled 

Language and identity practices, with the purpose of reading and discussing different text 

genres, enabling dialogue, reflection and exchange of experiences about the linguistic 

practices and gender and race identities constitution. In the intersection of empirical material 

produced by the group and theoretical and documental references, we take into consideration 

the contextual, interactional and ideological malleability, which justified thinking the featured 

topics from the analytical categories of conformations, ambiguities and transgressions. 

Although the study group did not abandon rooted conceptions of text, class and identity, as 

well as explicit and implicit forms of prejudice, in the confluence of themes and categories, it 

revealed itself as a possibility for political action, collaborative reflection and human, 

educational and social transformation.  

 

Keywords: School education; Portuguese Teaching; gender and race identities  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Você faz uma pergunta pra você mesmo e ela leva você a 

fazer mais quinze. Eu comecei a imaginar por que a gente 

precisa de amor. Por que a gente sofre. Por que a gente é 

preto. Por que tem homem e tem mulher. De onde as criança 

vem mesmo. Num demorou muito pra descobrir queu quase 

num sabia nada.  

 

(Alice Walker, Diálogo entre Albert e Celie, personagens de A 

cor púrpura) 

 

 

É preciso converter aquilo que somos em problema, o 

habitual em insuportável, o conhecimento em desconhecido, o 

próprio em estranho, o familiar em inquietante. E não 

lamentar-se pela perda daquilo que somos e já estamos 

deixando de ser, pela crise de nossos saberes, de nossas 

práticas ou de nossos valores, mas interrogar-se por que 

necessitamos conhecer dessa maneira, atuar dessa maneira, 

acreditar em tudo isso.  

Jorge Larrosa 
 

 

Qual é o tema de sua pesquisa? Essa é uma pergunta trivial na vida de quem se atreve 

a escrever uma tese. Comigo não foi diferente. Aos poucos fui aprendendo a lidar com a 

questão, projetando respostas, conforme situação e/ou interlocutores/as, e tecendo sínteses, 

numa reconhecida atitude de quem estuda um tema com afinco e acredita ser capaz de 

manipulá-lo e disponibilizá-lo ao interesse alheio. Contudo, essa pretensa segurança sobre 

temas e teorias teve de dar lugar a incertezas e suspeição, quando minha resposta foi desafiada 

pela réplica, repetida em diferentes contextos: Ah! Pensei que você pesquisasse língua 

portuguesa.  

A réplica, muito mais que a pergunta, representou um problema inquietante, não no 

sentido de um obstáculo a ter que se livrar, mas na forma como ele me instigava, me cobrava 

reflexões, desafiava minhas convicções e experiências subjetivas e profissionais.  E nesse 

ponto, em que procuro reviver o percurso na tentativa de apresentar o feito, percebo que esta 

pesquisa, desde o início, esteve atrelada à necessidade de responder à provocação sobre o seu 
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lugar no mundo e, ao mesmo tempo, à dificuldade de fazê-lo, uma vez que a noção de lugar, 

na forma como problematizam Santos e Meneses (2010), supõe relações, deslocamentos, 

trânsitos internos e externos, a (re) configurar identidades, valores, saberes e práticas.  

E como não se pode pensar o lugar no mundo sem pensar a língua e efeitos que ela 

tem nessa instituição, esta tese, em resposta à réplica provocativa, é um estudo sobre língua 

portuguesa, não numa visão estreita de língua como objeto estabelecido, mas sobre sua 

condição central e estratégica na constituição de identidades, relações generificadas e 

racializadas, estruturas de poder, desigualdades, preconceitos, práticas escolares, sócio-

históricas etc. Recuso, nesse caso, o ponto de vista arraigado sobre conhecimento linguístico 

destituído de seus sujeitos falantes e proponho um exercício de interdisciplinaridade, em que 

o estudo da linguagem está conectado a vários campos do saber e de atuação em relação às 

práticas linguísticas, em sua confluência com o social, o histórico, o político e a produção do 

conhecimento.   

O espaço selecionado para empreender essa discussão é a sala de aula, especialmente o 

intervalo destinado ao ensino-aprendizagem de língua portuguesa. Um dos motivos para essa 

escolha é a relevância da escola na formação humana e sociocultural, seja pela quantidade de 

tempo que se permanece/permaneceu nesse espaço ou pela legitimidade da escola como 

instituição de construção de conhecimento e, por isso, detentora de maior credibilidade social 

(MOITA LOPES, 2002). A escola constitui um território coletivo de (re) produção das 

múltiplas dimensões da vida social. 

Meu outro motivo para a ênfase no contexto escolar emerge de minhas inquietações 

como professora de língua portuguesa, atividade que exerço há mais de 15 anos, tempo 

suficiente para arriscar a converter aquilo que somos em problema. Nesse percurso identitário 

e profissional, tenho tentado transgredir as premissas de um ensino de língua em seu caráter 

imanente, enfocando os modos como a linguagem age no mundo e constrói/reconstrói nossas 

subjetividades e sociabilidades. Essa não é uma tarefa simples, definitivamente. Exige que se 

aprenda a conviver com a instabilidade, a contingência, a pluralidade.  

A complexidade dessa experiência possibilita inúmeras motivações para minha escrita, 

mas uma em especial merece um melhor delineamento, pela influência que teve no 

desenvolvimento desta pesquisa. Essa motivação parte, então, de um estranhamento: ao 

assumir as aulas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, do Ensino Médio, no Instituto 

Federal de Goiás, em Inhumas, fui surpreendida com a existência de uma notificação oficial, 

encaminhada pelo Ministério Público, a qual enfatizava a necessidade de incluir no programa 

das disciplinas a temática sobre História e Cultura Afro-brasileira, proposta pela Lei 
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10639/03. Esse documento afirmava que aquela instituição ainda não havia cumprido a 

regulamentação federal e, por isso, determinava a sua imediata efetivação. 

A despeito da surpresa inicial, empenhei-me em conhecer a Lei, suas justificativas e 

implicações e logo pude perceber que efetivá-la em minhas aulas iria ao encontro de uma 

perspectiva de ensino crítico e reflexivo, que conjugasse aspectos sócio-políticos-culturais nas 

experiências de professores/as e alunos/as em sala de aula. Isso porque eu acreditava que o 

processo de ensino-aprendizagem de língua e literatura deveria prescindir de uma concepção 

instrumentalista, que atendesse somente necessidades funcionais e imediatas, e se 

transformasse em meio efetivo de participação e intervenção social.  

Assumindo esse compromisso, busquei garantir que o tema das relações étnico-raciais 

fosse discutido em minhas aulas, a partir de uma abordagem que problematizasse questões 

como identidades, diversidade e diferença. Propus, então, o desenvolvimento de um projeto 

artístico-cultural, intitulado África e Brasil: diálogos sem sombras, baseado, num primeiro 

momento, no estudo da produção literária da África Lusófona, cujo idioma oficial é a Língua 

Portuguesa. Considerei que a literatura pudesse se constituir um meio possível para efetivação 

da lei 10639/03, justamente por ser constituída no terreno da plurissignificação, da expressão 

multifacetada do ser humano e de seu contexto sócio-histórico-cultural. Posteriormente, esse 

trabalho foi adaptado para uma apresentação para a comunidade local, em forma de 

declamação de poemas, teatro, música e dança. 

Contudo, contestando minha ingênua expectativa, não foi fácil desenvolver o projeto: 

sombras imperceptíveis e todo um cenário de nebulosidade circundava a questão das 

identidades étnico-raciais no contexto escolar. Nesse ponto, a convicção transformou-se em 

enfrentamentos, resistências e transgressões.  Aquilo que se mostrava indiscutível, a 

necessidade de efetivação da lei no contexto escolar, cedeu lugar a questionamentos, 

distorções e re(definições).  

Foi preciso confrontar-se com uma instituição que ainda não tinha se comprometido a 

discutir a questão proposta; coordenadores/as que não aceitavam ceder aulas para palestra 

sobre temática étnico-racial; professores/as de outras disciplinas que menosprezavam o 

projeto; servidores/as técnico-administrativos/as que ridicularizavam ensaios de dança 

africana; alunos/as que se engajavam nas atividades teatrais, mas que não alteravam suas 

práticas discriminatórias entre os/as próprios/as colegas; dentre outros entraves. Ou seja, a 

tentativa de execução da lei 10639/03 teve de resistir a formas arraigadas de preconceito e 

discriminação, as quais constituíram o mote de minhas reflexões e problematizações em sala 

de aula. 
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Essa experiência me permitiu perceber que, embora a referida lei trate especificamente 

das relações étnico-raciais, é inegável a sua relação com as práticas identitárias em suas 

múltiplas configurações. A questão da diversidade na vida social, da qual a escola faz parte, é 

extremamente complexa e assenta-se na necessidade de se problematizar as identidades 

coletivas, marcadas pela raça, gênero, sexualidade, etnia, geração etc., bem como suas 

práticas discursivas e socioculturais. Nesse caso, da temática das relações étnico-raciais 

emerge as noções de identidade, diversidade, diferenças, relações de poder e suas imbricadas 

acomodações, recusas e disputas.  

A emergência da temática envolvendo identidades conduz à argumentação de Hall 

(2006), que defende que as formas como nos inserimos nas diversas culturas, inclusive pelo 

advento da globalização, nos permite projetar diferentes identidades, que, em virtude de seu 

deslocamento, não se cristalizam e estão sempre permeando a subjetividade. Nesse sentido, a 

concepção de descentramento do sujeito é pertinente com a condição pós-moderna de intensos 

e complexos fluxos (re)configurados nos diversos cenários culturais, os quais se  

fragmentam/pluralizam e com eles e a partir deles também os sujeitos. 

A análise das identidades centra-se, então, na exigência de se negar uma visão de 

identidade essencialista, estável e homogênea, como é defendido por vários/as estudiosos/as, 

como Rajagopalan (2001), ao se referir às “identidades proteiformes”, “em permanente estado 

de fluxo” ou, ainda, por Bhabha (1998), o qual considera as diferenças identitárias como 

“interstícios”, “entre-lugares” e sugere uma redefinição das subjetividades originárias e 

iniciais, um deslocamento cultural e social. Da mesma forma, Pennycook (2006) defende que 

as identidades, numa visão performativa da linguagem, são corporificadas e performadas, em 

vez de pré-formadas, o que também é confirmado por Butler (2003) ao defender que nossas 

identidades constituem efeitos de nossas realizações e não representam uma essencialidade, 

nem são determinadas internamente. 

E no que diz respeito à diversidade étnico-cultural, amplamente citada em falas 

populares, nos discursos políticos, midiáticos ou acadêmicos, é comum afirmar que ela 

constitui uma característica do contexto brasileiro, a qual induz uma realidade baseada na 

diversidade, na heterogeneidade e na tolerância. Assim, sustenta-se no Brasil o ideário da 

pluralidade, da identidade multirracial e pluriétnica. 

Por outro lado, por trás desse mito da democracia racial
1
, camuflam-se preconceitos e 

exclusões, construções ideológicas das categorias de raça, cor, gênero, imagens equivocadas 

                                                 
1
 Esse termo, sustentado por várias teorias que se ocupam da temática racial, será explicitado no capítulo 1 deste 

trabalho.  
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das supostas minorias. Sabe-se que o Brasil, ao longo de sua história, estabeleceu um modelo 

de desenvolvimento excludente, que impediu a inserção, permanência e ascensão de milhões 

de brasileiros e brasileiras nas diversas esferas sociais. Essa problemática agrava-se ainda 

mais quando se admite o seu não reconhecimento, ou seja, como se pode superar uma situação 

de preconceito e desigualdades se não se reconhece a sua existência?   

 Esse cenário de discriminação e apagamento estende-se ao universo escolar, 

responsável por transmitir uma visão acrítica das relações inter-raciais. E não é de estranhar 

que se ausente uma discussão consciente e democrática sobre identidades raciais, História da 

África e das culturas africanas e/ou afrodescendentes, suprimida pelos fundamentos 

eurocêntricos da educação, os quais relegam outros saberes e culturas, especificamente os de 

origem africana e afro-brasileira. 

Não se pode negar que a escola constitui uma instância importante de constituição 

identitária. É nesse contexto que se reafirma a necessidade de se incluir diferentes grupos 

sociais e culturais e de se viabilizar a construção e concretização de um modelo democrático 

de sociedade, em que se reconheça e respeite as distintas formas de ser e existir. Todavia, 

nesse espaço são reiterados cotidianamente, de forma explícita ou velada, inúmeros 

obstáculos para a consolidação dessa premissa. E isso ficou nítido durante o processo de 

tentativa de execução da lei 10639/03, no Instituto Federal de Goiás, a qual teve de resistir a 

formas arraigadas de preconceito e discriminação, nomeadamente de raça e de gênero. 

Essa realidade paradoxal da instituição escolar como condição de exercício e recusa da 

multiplicidade identitária carece de um maior aprofundamento, principalmente no espaço da 

sala de aula. Da mesma forma, entende-se que é necessário inserir o ensino/aprendizagem de 

Língua Portuguesa em uma ação educativa, comprometida com a reflexão sobre as 

identidades sociais, constituídas por meio de nossas interações em práticas discursivas, e o 

combate às práticas excludentes e discriminatórias. Foram essas demandas que me 

conduziram ao objetivo desta pesquisa: problematizar o ensino-aprendizagem de língua 

portuguesa, de modo que ele possa sistematizar uma reflexão crítica sobre as práticas 

linguísticas e identitárias e suas implicações no mundo contemporâneo.  

Essa empreitada, em virtude de sua complexidade, representa um território aberto a 

questionamentos e alguns me parecem inevitáveis: Os componentes linguísticos podem 

prescindir de nossas práticas identitárias e sociais? Como as leis e os documentos 

educacionais podem afetar as atividades de língua portuguesa no contexto escolar, sobretudo 

na esfera do ensino técnico? De que forma o ensino de língua portuguesa pode efetivar uma 
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prática politizada, problematizadora, atuante e capaz de instigar reposicionamentos 

coletivos, comprometidos com a transformação dos processos discriminatórios?  

As tentativas de respostas a essas questões exigem diálogos plurais, com autores e 

autoras, como hooks
2
 (1994), Pennycook (1998), Makoni e Pennycook (2003), Moita Lopes 

(2006), Rajagopalan (2007), que têm buscado desconstruir a noção de objetividade e 

neutralidade da língua e sublinhado o seu caráter de construto social e estratégico.  Da mesma 

forma, recorro às propostas de reposicionamento das conceitualizações e práticas da 

Linguística Aplicada (LA), conforme argumentam os/as autores/as citados anteriormente.  

Uma síntese dessa proposição pode ser lida em Pennycook (1998), o qual defende o 

potencial de transformação social representado pela LA, ao incorporar as questões 

foulcautianas sobre a heterogeneidade das subjetivações e do funcionamento da linguagem. 

Da mesma forma, é imprescindível agregar as contribuições teóricas do feminismo e outros 

movimentos sociais sobre a constituição generificada, sexualizada e racializada das relações 

sociais e legitimar as suas críticas à organização sociocultural, à fixidez dos sentidos, às 

estabilizações dos sujeitos e das práticas escolares e discursivas.  

Defendemos que, se esse posicionamento crítico e abrangente permear a aula de língua 

materna
3
, poderá ser efetivada a proposta de uma educação como “prática da liberdade”, 

“transgressiva”, em que aprender constitui um “ato contra-hegemônico”, conforme defendem 

Freire (1987) e hooks (1994). Esses referenciais encontram consonância em vários 

documentos e leis educacionais, bem como em autores/as, como Louro (1997), Munanga 

(2000), Cavalleiro (2001), Moita Lopes (2006) e Ferreira (2006), para quem a escola tem a 

prerrogativa social e política de ir além de uma reflexão mais densa sobre as práticas sociais e 

identitárias e problematizá-las, reposicioná-las, atentar-se às suas formas de produção e 

reprodução em práticas discursivas. Sob essas perspectivas, é possível vislumbrar a educação 

como uma estratégia de resistência a todas as formas de desigualdade e opressão.  

Em virtude do caráter pluridisciplinar e dinâmico deste trabalho, ele está inserido no 

que se convencionou denominar pesquisa qualitativa. Esse campo de investigação apresenta 

múltiplas perspectivas e interpretações, o que o torna bastante complexo e limita qualquer 

                                                 
2
 bell hooks é o pseudônimo utilizado pela escritora feminista Gloria Jean Watkins. Essa autora faz questão de 

que seu nome seja grafado em letras minúsculas, com a justificativa de que a substância de suas ideias é mais 

importante que nomes, títulos e nomenclaturas. Dessa forma, mantenho, neste trabalho, o padrão ortográfico 

solicitado pela autora.  
3
 Ainda que se admitam as limitações desse termo, ele será utilizado aqui como substituto de língua portuguesa. 

Tecer uma reflexão mais abrangente sobre o conceito de língua materna exigiria a problematização das relações 

entre língua, cultura, nacionalidade e cidadania, e um vasto debate sobre aquisição de linguagem, o que 

estenderia nosso foco de análise. Por ora, assumo o risco de falar em língua materna como referência à língua 

portuguesa. 
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tentativa de defini-lo em termos lineares e estáveis. Por outro lado, o estudo qualitativo 

oferece um conjunto de práticas interpretativas, que possibilitam uma visão mais ampla do(s) 

objeto(s) de pesquisa, justamente por assumir a natureza sócio-histórico-cultural e política 

desse(s) objeto(s).  

Defende-se, assim, uma metodologia de investigação que supere a finalidade de 

instaurar um conjunto de abstrações, conceitualizações e regras, universalmente aplicáveis. 

Isso significa a possibilidade de consolidação de um projeto democrático e equitativo de 

sociedade e educação, por meio de um fazer científico que assuma um apelo à ação 

(DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 179), comprometida ético e politicamente com a 

transformação social. 

Nesse caso, na tentativa de fornecer subsídios à problemática abordada, efetiva-se a 

proposta de ensino/aprendizagem de língua materna na forma de um grupo de estudos, 

intitulado: Linguagem e Práticas Identitárias. Esse grupo foi constituído no âmbito do 

Instituto Federal de Goiás, Campus-Inhumas, pela pesquisadora e, voluntariamente, por 

alunos e alunas dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, cursos que contemplam, 

concomitantemente, a formação de nível médio e profissional. Esse projeto foi devidamente 

autorizado pelo Comitê de Ética da UFG, sob a forma do parecer consubstanciado 194/11.  

A proposta do grupo foi promover atividades de leitura, interpretação e discussão de 

gêneros
4
 textuais diversificados, na tentativa de possibilitar o debate, a reflexão, e troca de 

experiências acerca de temas relativos à constituição das identidades sociais. A cada encontro, 

foi proposta, também, a produção de textos orais e/ou escritos diversificados, de maneira 

individual e coletiva, contextualizada às discussões. 

Os capítulos deste trabalho são desenvolvidos em torno de alguns referenciais teóricos, 

regulamentações, documentos educacionais, estatísticas oficiais, materiais empíricos etc., que 

se organizam em conjunto no intuito de fornecer subsídios às questões levantadas, e estão 

assim dispostos: 

                                                 
4
 Embora não desconheçamos a extensa discussão acerca das noções de gêneros discursivos e textuais, neste 

trabalho adotaremos os termos, conforme a contextualização dos referenciais adotados. Nesse caso, referimo-nos 

a gêneros discursivos, em alusão aos trabalhos de Bakhtin (2006), e suas intersecções com as múltiplas situações 

sociais interativas. Adotamos gênero textual, em referência ao trabalho de Marcuschi (2005, p. 22-23), que o 

define como “textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características 

sócio-comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica”. 

Ainda podemos nos referir aos dois, indistintamente, sobretudo, quando focalizarmos os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, que adotam os dois termos. De qualquer forma, nos ocuparemos mais do desenvolvimento da 

proposta do que é possível fazer a partir do trabalho com a multiplicidade de gêneros textuais e discursivos do 

que de sua definição.   
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No primeiro, busco explicitar alguns entornos teóricos acerca da noção de identidade e 

sua relação fronteiriça e inseparável com a alteridade, diferença e linguagem. Nesse contexto, 

problematizo as categorias identitárias de gênero e raça, tentando não abolir seus atributos 

inerentes de interseccionalidade. Para melhor atender às demandas e à complexidade dessa 

discussão, são acionados autores e autoras, que transitam além das fronteiras do conhecimento 

disciplinar linguístico, na tentativa de incorporar outros saberes e vozes e inserir a temática 

em suas bases sócio-histórico-culturais e políticas. 

No segundo capítulo, realizo uma breve explanação das bases teórico-epistemológicas 

dessa investigação e seu caráter intervencionista, além de contextualizar a pesquisa, 

delineando seus procedimentos metodológicos e seu instrumental descritivo e analítico. A 

partir disso, apresento uma descrição metodológica da implantação e do desenvolvimento do 

grupo de estudos, intitulado Língua(gem) e práticas identitárias,  no contexto do Instituto 

Federal de Goiás – Campus Inhumas. Com o objetivo de problematizar as identidades sociais, 

seus processos discriminatórios e sua constituição em práticas linguísticas, esse grupo está 

amparado por um extenso aparato legal e teórico, a ser discutido nos capítulos posteriores.   

O terceiro dialoga com a questão Como as leis e os documentos educacionais podem 

afetar as atividades de língua portuguesa no contexto escolar, sobretudo na esfera do ensino 

técnico?, a partir do delineamento de uma trajetória historiográfica de leis e documentos que 

regem a educação brasileira, sobretudo os que se relacionam com a educação técnica e 

tecnológica de nível médio. Para tanto, recorro às argumentações tecidas por pesquisadores/as 

de diferentes áreas do conhecimento, para melhor compreensão das leis, das teorias que as 

corroboram ou as invalidam, bem como dos contextos sócio históricos em que são 

instauradas. Esse percurso conduz à constatação de que o aparato legal e as políticas públicas 

de educação no Brasil garantem a efetivação de práticas escolares e linguísticas voltadas para 

as questões identitárias e sobre diversidade e diferença, o que nos ajuda a refletir sobre outra 

indagação: Os componentes linguísticos podem prescindir de nossas práticas socioculturais e 

identitárias? 

O quarto está empenhado em discutir as questões: Os componentes linguísticos podem 

prescindir de nossas práticas socioculturais e identitárias?;  De que forma o ensino de língua 

portuguesa pode efetivar uma prática politizada, problematizadora, atuante e capaz de 

instigar reposicionamentos coletivos, comprometidos com a transformação dos processos 

discriminatórios?  Essas indagações são problematizadas a partir de uma breve apresentação 

de alguns dados oficiais acerca dos resultados e desempenhos educacionais, na tentativa de 

apresentar alguns obstáculos e lacunas a serem transpostos. Também ganham destaque alguns 
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percursos e intervenções relativos ao ensino de língua portuguesa nas escolas brasileiras, 

intermediados pelas noções de língua, currículo e políticas linguísticas. Isso posto, discorro 

sobre a necessidade e as possibilidades de um ensino crítico de língua portuguesa e seu 

comprometimento com os processos de transformação social, num exercício de subversão de 

construtos que atuam no campo das práticas e dos conhecimentos linguísticos. 

O quinto capítulo propõe a discussão do conjunto de questões levantadas, a partir do 

projeto intervencionista, materializado no grupo de estudos Língua(gem) e práticas 

identitárias. Com as reiteradas advertências da parcialidade e incompletude, características 

desse tipo de tarefa, realizo uma análise dos materiais empíricos gerados nos encontros, tendo 

por base os temas da educação escolar, do ensino de língua portuguesa e das identidades de 

gênero e raça. Essa reflexão é orientada por três categorias analíticas: conformações, 

ambiguidades e transgressões, as quais viabilizaram possibilidades de debater as indagações 

iniciais da pesquisa bem como as que surgiram no intercruzamento das leis/teorias e do 

desenvolvimento do grupo de estudos.  

Na condução desse trabalho, puderam ser destacadas as ambiguidades e a relevância 

de se abordar, de forma contínua e crítica, a temática envolvendo as identidades. Questões 

como sexismo, racismo, poder, homofobia, dentre outros como direitos reprodutivos e 

consumismo, puderam ser sistematizados como construtos linguísticos, atentando-se, 

sobretudo, aos diálogos interdisciplinares e socioculturais, referendados nos documentos e nas 

leis educacionais. Numa perspectiva participativa e politizada, foi possível projetar algumas 

possibilidades para que a aula de português pudesse ultrapassar as fronteiras curriculares, 

identitárias e sociais.  

Enfim, para um trabalho que intenciona investigar a constituição identitária, a 

diversidade, o múltiplo, o provisório, os conflitos, e (des) estabilizações em sua estreita 

relação com a língua, poucas são as certezas e muitas as indagações. Entretanto, esse parece 

ser o caminho necessário para uma pesquisa que se estabelece como uma possibilidade de 

impulsionar reflexões e ações no contexto escolar e além dele. 

 



 

 

 

1. A QUESTÃO DAS IDENTIDADES – ENTORNOS TEÓRICOS E 

POLÍTICOS 

 

I continually walk out of one culture and into another. Because 

I am in all cultures at the same time, alma entre dos mundos, 

tres, cuatro, Me zumba la cabeza com todo lo contradictorio. 

Estoy norteada por todas las voces que me hablan 

simultaneamente. 

Gloria Anzaldúa 

 

Quando falamos de identidade há, no fundo de nossas mentes, 

uma tênue imagem de harmonia, lógica, consistência: todas as 

coisas que parecem, para nosso desespero eterno, faltar tanto e 

tão abominavelmente ao fluxo de nossa experiência. A busca da 

identidade é a busca incessante de deter ou tornar mais lento o 

fluxo, de solidificar o fluido, de dar forma ao disforme. 

Lutamos para negar, ou pelo menos encobrir, a terrível fluidez 

logo abaixo do fino envoltório da forma… Mas as identidades, 

que não tornam o fluxo mais lento e muito menos o detêm, são 

mais parecidas com crostas que vez por outra endurecem sobre 

a lava vulcânica e que se fundem e dissolvem novamente antes 

de ter tempo de esfriar e fixar-se. Então há necessidade de 

outra tentativa, e mais outra. 

                          Zygmunt Bauman 
 

 

A contemporaneidade é da ordem dos deslocamentos, representa a erupção das 

incongruências da condição moderna ou mais precisamente, como adverte (SANTOS, 1999), 

é resultante das promessas incumpridas da modernidade, as quais se transformaram em 

questões complexas a serem repensadas e superadas.  Também Bauman (2001) alude a esse 

processo de desmantelamento da modernidade, a partir da metáfora da liquefação, que 

representa o derretimento da solidez das instituições sociais (do estado, da família, da política, 

economia, dentre outras), decompondo-as irreversivelmente para o estado líquido, em que os 

fluídos “escorrem”, “esvaem-se”, “transbordam”, “inundam” a concretude da modernidade. 

Nesse caso, esses autores tecem críticas a uma construção eurocêntrica de 

modernidade, uma invenção ideológica que tanto serviu para sustentar um mito de 

desenvolvimento e liberdade, sustentado pela concepção de Europa como “centro”, como para 

justificar uma “práxis irracional de violência”, como defende Dussel (2005). Isso porque o 
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processo de modernização, para fazer valer seus mitos fundadores, impõe sacrifícios e produz 

vítimas, consequências que são interpretadas como  

 

um ato inevitável, e com o sentido quase-ritual de sacrifício; o herói 

civilizador reveste a suas próprias vítimas da condição de serem holocaustos 

de um sacrifício salvador (o índio colonizado, o escravo africano, a mulher, a 

destruição ecológica, etcetera. (DUSSEL, 2005, s/p) 

 

Dada a relevância da teorização sobre identidade tanto na literatura da modernidade 

quanto naquela que se ocupa de suas críticas, a pós-modernidade, é possível destacar uma 

vasta terminologia e filiações para esse conceito.  Contudo, mais relevante que os termos é a 

reflexão sobre como a noção de identidade e seus atrelamentos pode tornar-se um 

“problema”, evidenciando uma “crise”, em que antigos significados passam a ser 

questionados (WOODWARD, 2012; HALL, 2006, 2012); da mesma forma que pode 

reivindicar sua “centralidade para a questão da agência e da política” (HALL, 2012, p.104); 

como “pode ser usada como uma ferramenta analítica importante para o estudos de questões 

teóricas e para a  prática educativa”  (GEE, 2000, p. 2); ou ainda significar um “problema 

social” e ao mesmo tempo “pedagógico e curricular” (SILVA, 2012). Enfim, a evidência da 

identidade constitui o próprio argumento que sustenta a impossibilidade de ignorá-la.  

Em virtude da grande quantidade de produção teórica acerca das questões propostas 

neste capítulo, seria impossível, para não dizer pretensioso, abarcar as múltiplas referências e 

perspectivas existentes. O que se apresenta aqui é apenas um esboço, em que figuram autores 

e autoras selecionados por suas filiações teórico-políticas, as quais pretendo destacar nesta 

pesquisa, tanto neste capítulo quanto nos demais.   

Tendo isso por base, a discussão será iniciada a partir de uma visão geral sobre a 

noção de identidade, seguida da demarcação de sua relação inseparável com a alteridade, 

diferença e linguagem. Posteriormente, serão assinaladas, as categorias identitárias de gênero 

e raça, sem abafar seus atributos inerentes de interseccionalidade. Nessa empreitada, serão 

convocados autores e autoras, que transitam além das fronteiras do conhecimento disciplinar 

linguístico, na tentativa de acionar outros saberes e vozes, capazes de fornecer uma visão mais 

ampla da questão, justamente por inseri-la em suas bases sócio-histórico-culturais e políticas.  
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1.1 IDENTIDADE – DA FICÇÃO DA UNIDADE À “CELEBRAÇÃO MÓVEL”  

 

A extensa trajetória de tentativas de explicação da condição humana, em suas 

dimensões individuais e coletivas, evoca a subjetividade e identidade, muitas vezes 

concebidos como conceitos intercambiáveis. Contudo, uma análise mais atenta pode mostrar 

uma diferenciação entre esses termos.  

Woodward (2012) define subjetividade como a compreensão que temos sobre quem 

somos nós, “o que envolve nossos pensamentos e sentimentos mais pessoais” (p.56). Por estar 

em relação contígua com a exterioridade, esse mundo interno não é fechado e definitivo, antes 

se constitui de forma processual e relacional. Essa acepção admite que falemos “num dentro e 

num fora da subjetividade: o movimento de forças é o fora de todo e qualquer dentro, pois ele 

faz com que cada figura saia de si mesma e se torne outra”, como afirma a psicanalista Suely 

Rolnik (2003, p. 2). O conceito de subjetividade permite explicar as filiações identitárias que 

assumimos, os investimentos pessoais dos sujeitos em prol de identidades particulares 

(WOODWARD, 2012). Assim, no processo de subjetivação considera-se que: 

 

[...] todos os efeitos da interioridade psicológica, juntamente com uma gama 

inteira de outras capacidades e relações, são constituídos por meio da ligação 

dos humanos a outros objetos e práticas, multiplicidades e forças. São essas 

variadas relações e ligações que produzem o sujeito como um agenciamento; 

[...] como eus capazes de agir como sujeitos. (ROSE, 2001, p.146) 

 

Nessa perspectiva, a identidade refere-se “menos a um ser do que a um tornar-se” 

(AZERÊDO, 2002, p.73). Ela assenta-se na possibilidade de sermos reconhecidos/as como 

um “determinado tipo de pessoa”, num dado contexto, como observa Gee (2000). Isso quer 

dizer que “todas as pessoas possuem identidades múltiplas, conectadas não aos seus estados 

internos, mas aos seus desempenhos na sociedade” (GEE, 2000, p.1). As formas de se 

reconhecer ou ser reconhecido como um certo “tipo de pessoa” estão inseridas em um 

complexo sistema de significação, dependente de fatores linguísticos, simbólicos e 

socioculturais, que tendem a fixar as identidades e, ao mesmo tempo, subvertê-las. É nesse 

território oscilante que se instauram as identidades, para as quais “a fixação é uma tendência 

e, ao mesmo tempo, uma impossibilidade” (SILVA, 2012, p. 84). 

Hall (2006), em sua premissa sobre a existência de uma crise identitária na pós-

modernidade, tece um importante resumo desses desdobramentos acerca da produção das 
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identidades. Esse teórico cultural jamaicano analisa as três concepções básicas do sujeito na 

História: o sujeito do Iluminismo (individualista), concebido como tendo uma identidade fixa, 

centrada, cognoscente e racional; o sujeito sociológico (interacionista), cuja identidade é 

formada na interação entre o indivíduo e seu mundo cultural; e o sujeito pós-moderno, 

concebido como descentrado, constituído por identidades abertas e fragmentadas. 

O autor admite que essa divisão representa uma “simplificação” de uma trajetória 

complexa, mas que se faz necessária por expor posições estratégicas dos sujeitos ao longo da 

História. Do mesmo modo, demonstra que não se trata de uma transposição coerente e 

unidimensional dessas posições, uma vez que o descentramento do sujeito estabelece-se em 

processo e em virtude de constantes transformações no tempo e no espaço, as quais foram, 

gradativamente, rompendo os elos estáveis de ligação entre o indivíduo e as tradições e 

estruturas.  

Em linhas gerais, o processo de constituição identitária oscila em pólos divergentes, 

em que coexistem os mecanismos que buscam estabilizar a identidade, defini-la, 

individualizá-la como também os que a recusam e a subvertem (SILVA, 2012). Nesse caso, a 

fixação acaba sendo uma aspiração que não se concretiza, já que as identidades vacilam e 

contradizem as tentativas de definição.  

Esse processo conduz Hall (2006) a se deter na análise da questão da identidade, a 

partir de sua relação com as mudanças societárias e culturais impostas pela modernidade 

tardia, em particular, pelo processo de globalização. Ele argumenta que a forma como nos 

inserimos nas diversas culturas, inclusive pelo advento da globalização, nos permite projetar 

diferentes identidades, que, em virtude de seu deslocamento, não se cristalizam e estão 

sempre permeando a subjetividade. Nesse sentido, a concepção de descentramento do sujeito 

é pertinente com a condição pós-moderna de intensos e complexos fluxos (re)configurados 

nos diversos cenários culturais, os quais se  fragmentam/pluralizam e com eles e a partir deles 

também os sujeitos. 

A consideração de que a globalização acarreta inúmeras transformações e “produz 

diferentes resultados em termos de identidade” (WOODWARD, 2012, p. 21), conduz à 

necessidade de recusar a noção de uma identidade única e homogênea e concebê-la como uma 

“celebração móvel” (HALL, 2006), justamente porque 

 

a identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 

fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e 

representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com 
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cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente. 

(HALL, 2006, p.13) 

 

Numa visão não essencialista, é possível afirmar a coexistência de identidades 

contraditórias, constantemente construídas e reconstruídas, de acordo com as práticas sócio-

discursivas em que os sujeitos se engajam. E como “somos sujeitos de identidades transitórias 

e contingentes” (LOURO, 2010b, p. 12), nossas identidades emergem de nossas filiações e/ou 

recusas às categorias identitárias de raça, gênero, etnia, geração, classe social, sexualidade, 

etc, instauradas no âmbito da história e da cultura. Não há estabilidade nesse processo, já que 

as identidades são consideradas “pontos de apego temporário às posições-de-sujeito que as 

práticas discursivas constroem para nós” (HALL, 2012, p.112). 

De acordo com Butler (2003; 2010), nossas identidades constituem efeitos de nossas 

realizações e não representam uma essencialidade, nem são determinadas internamente. A 

autora desestabiliza a noção de identidade como pré-existente (pré-discursiva), imutável e 

insiste no caráter performativo das identidades, constituídas através da imitação e repetição: 

 

Quando se diz que o sujeito é constituído, isso quer dizer simplesmente que 

o sujeito é uma consequência de certos discursos regidos por regras, os quais 

governam a invocação inteligível da identidade. O sujeito não é determinado 

pelas regras pelas quais é gerado, porque a significação não é um ato 

fundador, mas antes um processo regulado de repetição que tanto oculta 

quanto impõe suas regras, precisamente por meio da produção de efeitos 

substancializantes. (BUTLER, 2003, p. 209) 

 

Sob essa perspectiva, uma visão de sujeito e identidade como substância definida e 

definitiva constitui uma ficção. As identidades se configuram como construtos socioculturais, 

em processo e em relação à. Elas constituem um processo de tornar-se, dependente da 

alteridade e vinculado às redes discursivas e de poder, em que os sentidos são produzidos em 

movimento de transitoriedades e recusas. 

 

1.2 ALTERIDADE E DIFERENÇA – NOS INTERSTÍCIOS DA IDENTIDADE 

 

As teorizações culturais contemporâneas, que recusam os referentes universais e a 

consequente fixação e normatização dos sujeitos, ganham expressividade nos estudos de 

Homi-Bhabha (1998), um crítico indiano que apresenta uma importante discussão sobre os 
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conceitos de diversidade e diferença cultural. De acordo com esse autor, o hibridismo está no 

bojo das identidades culturais, já que elas estão em constante e tensa relação com o outro, e 

estabelecidas a partir da ruptura de limites fixos e do reconhecimento do trânsito de 

experiências entre o dentro e o fora, o interno e o externo, o psíquico e o político, o público e 

o privado. Nesse processo, as identidades não são estanques, são antes constituídas num fluxo 

dialógico entre o idêntico e a diferença.  

De acordo com esse autor, as diferenças são pensadas de um ponto de vista político e 

social e não se separam de um processo de “enunciação da cultura”, por meio do qual se 

instituem práticas a respeito das diversas culturas, dos grupos sociais (distinguidos por 

gênero, raça, geração, religião, dentre outras marcas identitárias), das minorias, dos 

“diferentes”. Com isso, o autor vê as diferenças como “interstícios”, “inter-lugares” 

significativos e sugere uma redefinição das subjetividades originárias e iniciais, um 

deslocamento cultural e social: 

 

Esses “entre-lugares” fornecem o terreno para a elaboração de estratégias de 

subjetivação – singular ou coletiva – que dão início a novos signos de 

identidade e postos inovadores de colaboração e contestação, no ato de 

definir a própria ideia de sociedade. (BHABHA, 1998, p.20) 

 

Esse caráter contraditório e incompleto dos processos de produção das identidades 

bem como suas implicações políticas, também pode ser lido em Hall (2012), o qual rearticula 

o conceito de identificação, ressaltando sua condição ambivalente e processual. Na contramão 

das visões essencialistas, o autor defende uma relação deslizante com a alteridade, o que faz 

com que a identificação não seja nuclear e definida, mas uma “sobredeterminação ou uma 

falta, mas nunca como um ajuste completo, uma totalidade” (HALL, 2012, p. 106).   

Da mesma forma, Bhabha (1998) defende que o processo de identificação não se 

limita a afirmação de uma identidade pré-existente e pressuposta, mas refere-se à produção de 

uma imagem identitária, cuja condição oscila entre o desejo de ser o outro e a  

impossibilidade de sê-lo. Na formulação dessa ideia, Bhabha evoca Franz Fanon e sua análise 

sobre a (perversidade da) condição colonial e a construção da alteridade, em que adota a 

metáfora de peles negras e máscaras brancas, para falar do processo relacional e cindido 

entre o Eu colonizador (máscara branca) e o Outro colonizado (pele negra). Um processo que 

leva a crer que é “a perturbadora distância entre os dois que constitui a figura da alteridade 

colonial – o artifício do homem branco inscrito no corpo do homem negro. É em relação a 
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esse objeto impossível que emerge o problema liminar da identidade colonial e suas 

vicissitudes” (BHABHA, 1998, p. 76) 

Isso nos leva a considerar a contingência dos processos de identificação e a forma 

como identidade e a alteridade são inscritas em pontos de deriva e de cisões. Tal pensamento 

torna-se estratégico para (re) pensar as noções de diferença e exclusão, já que a identificação 

se estabelece a partir de uma relação ambígua e conflitante com o/a outro/a, a quem se recusa 

ou acolhe, por meio de práticas ritualizadas e reiteradas.  

A esse respeito, Butler (2010) chama a atenção para as “normas regulatórias” e a 

“matriz excludente”, a que estão submetidos os processos de identificação, os quais são 

instituídos por contornos fronteiriços entre aqueles/as que se inscrevem nas normas impostas 

e aqueles/as que se encontram fora dela. E uma vez que as práticas identificatórias necessitam 

de uma regulação repetida, elas são sempre incompletas e passíveis de ser desestabilizadas.  

Por essa razão, a noção de constituição identitária não se abstém de seus contornos políticos, 

uma vez que é estabelecida nos domínios da alteridade, diferença e exclusão bem como nos 

da possibilidade de “desidentificação” e subversão.  

É desse modo que Butler, ao problematizar as formas como o sexo e os corpos são 

materializados e tomados como norma, rejeita uma visão simplista de construção dos sujeitos 

e defende o caráter ambíguo e provisório dessa construção, que se dá por meios excludentes, 

mas a mercê da sobreposição e da contestação. Nesse contexto, a autora argumenta que: 

 

[...] a construção do humano é uma operação diferencial que produz o mais e 

o menos “humano”, o inumano, o humanamente impensável. Esses locais 

excluídos vêm a limitar o “humano” com seu exterior constitutivo, e a 

assombrar aquelas fronteiras com a persistente possibilidade de sua 

perturbação e rearticulação. (BUTLER, 2010, p.161) 

 

Também Avtar Brah (2006) ressalta a natureza relacional do conceito de identidade, 

enfatizando as formas como ele está diretamente implicado às questões de diferença, 

experiência, subjetividade e relações sociais. Nesse sentido, a pesquisadora indiano-britânica 

ressalta que as identidades (marcadas pela autora, propositadamente, no plural) constituem-se 

em processo, perpassado por constantes transformações, e relacionam-se às múltiplas 

posições de sujeito que o atravessam e constituem, dadas como não fixas e não singulares.  

Avtar Brah (2006) contribui com essa discussão ao propor uma análise das identidades a 

partir da noção de diferença como categoria analítica, uma categoria que remete, de forma 

não essencializada, à designação do “outro”. Essa proposta é sustentada por uma perspectiva 
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interseccional, em que os marcadores sociais da diferença se articulam, a partir das dinâmicas 

de poder, na constituição das identidades. O esquema analítico apresentado pela autora 

enfatiza que os processos de diferenciação social, marcados por gênero, raça, sexualidade, 

etc., não se sobrepõem, mas se intersectam em relações contextuais e “historicamente 

contigentes”, as quais instauram práticas e discursos ambivalentes de igualdades e opressões, 

hierarquia e diversidade, subordinação e agência política.  

Não se trata de considerar a diferença em si, mas de atribuir-lhe a devida importância 

nos processos de subjetivação e identificação. Isso significa problematizar como a diferença é 

produzida, quem a define, que normas pressupõe, que limites estabelece, como é representada 

e como ela pode ser (re) configurada ou contestada (BRAH, 2006). É nos interstícios dessas 

relações que se articulam fatores socioculturais, econômicos, políticos, subjetivos e 

experienciais, os quais fornecem significados aos sujeitos e aos/as outros/as. 

Brah (2006) não está sozinha em suas análises sobre a relação interdependente entre 

identidade e diferença. Scott (2005) acrescenta o componente político que atravessa essa 

relação, já que, de acordo essa historiadora, “política é a negociação de identidades e dos 

termos de diferença entre elas” (SCOTT, 2005, p.29). Essas considerações confirmam a 

constituição da identidade e da diferença nas instâncias de poder, que as alojam em um campo 

de hierarquias e disputas, como bem pontua Silva (2012): 

 

A afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as 

operações de incluir e de excluir. Como vimos, dizer “o que somos” 

significa também dizer “o que não somos”. A identidade e a diferença se 

traduzem, assim, em declarações sobre quem pertence e sobre quem não 

pertence, sobre quem está incluído e quem está excluído. Afirmar a 

identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções entre o 

que fica dentro e o que fica fora. [...] Dividir o mundo social entre “nós” e 

“eles” significa classificar. Dividir e classificar significa, neste caso, também 

hierarquizar. (SILVA, 2012, p. 82) 

 

Para dizer de um modo mais resumido, e nem por isso menos contundente, podemos 

acionar também Fanon (2008), o qual declara que “qualquer posicionamento de si, qualquer 

estabilização de si, mantém relações de dependência com o desmantelamento do outro” 

(FANON, 2008, p. 176). Isso para falar da condição existencial dos negros antilhanos que se 

definem sempre em comparação, em relação ao outro, que funciona como o parâmetro 

necessário e impositivo para o reconhecimento de si.  
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Pensar a identidade e diferença como conceitos relacionais, fundados nas esferas 

políticas e de poder, põe em evidência outras questões, que não só ampliam o debate como 

ressaltam sua complexidade. Nesse sentido, Scott (2005) apresenta um panorama instigante da 

“tensão necessária” entre as noções de diferença, igualdade, identidades individuais e 

coletivas. A pesquisadora ressalta o caráter interdependente desses conceitos, defendendo que 

eles não devem ser tomados como oposição, mas como um paradoxo. De acordo com Scott 

(2005), esses termos evocam e, ao mesmo tempo, recusam os seus pares supostamente 

antagônicos. É dessa forma que a “igualdade não é a ausência ou a eliminação da diferença, 

mas sim o reconhecimento da diferença e a decisão de ignorá-la ou de levá-la em 

consideração” (SCOTT, 2005, p.15). Do mesmo modo, a identidade individual e a de grupo 

coexistem sob constante tensão, já que o pertencimento do grupo exige que se renegue o 

indivíduo, e o indivíduo, enquanto sujeito singular, não pressupõe a coletividade.  

Essa percepção conduz ao argumento de que as práticas sociais, sobretudo as leis e as 

políticas públicas, tendem a considerar que a “igualdade pertence a indivíduos e a exclusão a 

grupos” (SCOTT, 2005, p. 17). E esse conceito abstrato de indivíduo dissimula a 

particularidade dos seus traços normativos: a de ser um homem branco. Em outros termos, 

raça é uma questão de negritude, não de branquitude; gênero é uma questão de mulher e não 

de homem. Diferente, nesse caso, é aquele/a que não se assemelha ao indivíduo normativo, e, 

por isso, está sujeito à exclusão. É o que afirmam as palavras de Ferreira (2010): 

 

O outro é sempre aquele que, não tendo o que supostamente caracteriza e 

funda o mesmo, é constituído como diferente. Construtos sociais como a 

mulher, o negro, o índio, o homossexual, etc., historicamente foram 

representados pela ausência de um traço, por uma falta. Enquanto a instância 

do mesmo é representada por uma positividade, a instância do outro é 

representada por uma ausência. (FERREIRA, 2010, p. 22, itálicos do autor) 

 

Complementar a essa problemática, insere-se a categoria de experiência, discutida por 

Scott (1998) e Brah (2006). Para essas autoras, experiência constitui um conceito chave para 

se pensar a construção processual dos sujeitos e da diferença. Ao contrário do que comumente 

se atribui, essa categoria não é transparente, denotadora da verdade, de uma condição 

plenamente estabelecida de um “sujeito de experiência” (BRAH, 2006) ou de uma ordem de 

significado unificada (SCOTT, 2006). Como uma prática de atribuição de sentidos, 

culturalmente construídos, é importante pensar a formação do sujeito a partir da experiência, 

como uma categoria analítica contextual e política, o que 



31 

 

 

implica abordar processos de produção de identidade, insistindo na natureza 

discursiva da “experiência” e na política de sua construção. Experiência é 

sempre e imediatamente algo já interpretado e algo que precisa de 

interpretação. O que conta como experiência não é auto-evidente nem direto; 

é sempre contestado e, portanto, sempre político. (SCOTT, 1998, p.324) 

 

Pinho (2006) também inclui o componente político em sua análise sobre os 

mecanismos de produção de sujeitos e diferença, a partir de uma investigação sobre os 

processos de constituição de sujeitos sociais racializados e generificados, na periferia de São 

Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Para esse autor, a diferença, produzida em 

“contextos materiais concretos”, constitui a exposição do/a outro/a à subalternização, num 

processo que alinha de forma desigual “brancos diante de negros, homens diante de mulheres, 

negros diante de negras, ‘bichas’ diante de ‘homens’, e assim por diante” (PINHO, 2006, 

p.11). 

Enfim, esses argumentos reiteram a convicção de que identidade e diferença são 

contingentes e suscetíveis aos processos políticos e sociais. E como construtos formados nas 

estruturas de poder, evocam, ao mesmo tempo, inclusão, exclusão, hierarquia e reivindicação. 

 

1.3 IDENTIDADE E LÍNGUA – ELOS INDISSOCIÁVEIS  

 

Temos insistido que a identidade e seus conceitos correlatos de subjetividade, 

diferença, alteridade e exclusão são construtos instaurados pelos sistemas de significação que 

lhes dão legitimidade, resultantes de práticas socioculturais, linguísticas e discursivas. Isso 

significa que não existe identidade anterior à língua, pois é na língua e através dela que as 

identidades sociais se constituem e são posicionadas no mundo (RAJAGOPALAN, 1998; 

Hall, 2006; MOITA LOPES, 2002, 2006).  Isso quer dizer que 

 

as identidades da língua é do individuo têm implicações mútuas. Isso por sua 

vez significa que as identidades em questão estão sempre num estado de 

fluxo. Colocando essa tese na sua formulação mais radical: falar de 

identidade; seja do individuo falante seja da língua isolada, é recorrer a uma 

ficção conveniente – inofensiva em si mesma, mas definitivamente 

prejudicial quando essas considerações aparentemente evidentes se tornam a 

pedra fundamental de elaboradas teorias linguísticas. (RAJAGOPALAN, 

1998, p. 41-42) 
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Se considerarmos que as pessoas desempenham identidades por meio de palavras 

(PENNYCOOK, 2006; 2007), estamos assumindo que atos linguísticos são atos identitários e 

que os usos linguísticos significam muito mais que mera reprodução, representação ou meio 

de expressão. O hibridismo dessa relação requer considerar a língua, assim como as 

identidades, para além de um estatuto ontológico e concebê-la em sua condição dinâmica, 

contextual, dispersa e cambiante. 

Pennycook (2006) destaca os efeitos da linguagem nos processos de construção das 

identidades, evocando a ideia de que essas não são formadas, mas performadas, num 

movimento em que, por meio da linguagem, “desempenhamos atos de identidade como uma 

série contínua de performances sociais e culturais” (PENNYCOOK, 2006, p. 80). Com isso, o 

autor enfatiza a desnaturalização de marcas identitárias como gênero, raça, corpo, 

sexualidade, etc. bem como recusa a consideração de que elas sejam pré-dadas. Através 

desses atos regulados, as práticas linguísticas e identitárias são legitimadas, sedimentadas ou 

subvertidas.  

Na consideração sobre a performatividade, Pennycook (2006) está se reportando ao 

trabalho de Judith Butler (2003), filósofa pós-estruturalista, que toma emprestada uma 

concepção reconhecida na ciência da linguagem, a performatividade. Butler (2003) aproxima 

seus estudos aos do filósofo da linguagem John Langshaw Austin (1980), fundador da teoria 

dos atos de fala. Esse autor propõe uma nova visão da linguagem humana, consolidada na 

noção de performativo, a qual postula que o sujeito não pode ser desvinculado de seu objeto, a 

fala.  

Em How to do things with words, o pesquisador inglês discorre sobre as ações 

relativas à linguagem, enfatizando que “ao dizer” e “por dizer” a ação se realiza, já que o ato 

de fala não é meramente descritivo, mas possui força e produz efeito. Nessa abordagem 

pragmática, a linguagem humana é caracterizada por ambiguidade, equívocos, falhas, deslizes 

e sentidos não literais. Para Austin, uma expressão performativa desempenha uma ação, 

através e no momento de sua enunciação, desde que satisfaça algumas condições necessárias, 

as quais “incluem o proferimento de certas palavras, por certas pessoas em certas 

circunstâncias” (AUSTIN, 1980, p. 14, tradução minha). Com isso, percebe-se que a proposta 

austiniana de enunciado performativo levanta questões externas à linguagem, já que as 

condições de produção, bem como o sujeito, passam a ter valor constitutivo e determinante na 

construção da significação dos enunciados.  
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Essa perspectiva conduz a defesa de Butler (2003) de que os processos de subjetivação 

e identificação são constituídos pela linguagem, e essa é a condição de possibilidade do 

sujeito que fala e não simplesmente seu instrumento de expressão. Isso significa que o sujeito 

tem sua própria existência implicada na linguagem que o precede e o excede. 

A recusa à noção de língua dissociada dos sujeitos e dos contextos socioculturais é 

reiterada por Makoni (2007), para quem as línguas, bem como suas conceitualizações e 

metalinguagens, constituem invenções, oriundas, notadamente, dos projetos nacionalistas e 

cristãos/coloniais. E como invenções, constituídas nas relações de poder, não admitem ser 

consideradas objetos estáticos, descorporificados e despolitizados, ao contrário, produzem 

efeitos reais e materiais nas práticas discursivas e sociais. Para o autor, esses efeitos estão 

diretamente relacionados, dentre outros, às formas como as pessoas precisam ser abrigadas 

em “rótulos específicos e, algumas vezes, até morrer por eles” (MAKONI, 2007, p. 3). Esse 

argumento é confirmado por Pinto (2011): 

 

Da relação entre práticas linguísticas, práticas corporais e processos 

coloniais, surgem, ao mesmo tempo, a reflexão sobre o papel das línguas, 

especialmente coloniais padronizadas, na dominação racial, de classe e de 

gênero e a crítica às formas como o pensamento ocidental as definem. 

(PINTO, 2011, p. 81) 

 

Adotando um referencial teórico contra-hegemônico, em que se destacam estudos 

contestadores das concepções acríticas de língua, corpo e identidades, Pinto (2011) ressalta 

alguns traços das ideologias colonialista e moderna, cujos efeitos continuam visíveis na 

contemporaneidade, responsáveis pela invenção performativa da “língua como um fato, ao 

mesmo tempo científico e nacionalista, e empurrando a prática/ação para fora dos limites dos 

estudos linguísticos” (PINTO, 2011, p. 71). E essas tentativas de camuflar a língua sob um 

manto de objetividade e neutralidade, constituíram, e continuam constituindo, uma forma 

perversa de esconder as hierarquizações e exclusões que ela opera na sociedade, já que a 

língua não só postula identidades como as hierarquiza, atribui-lhes escalas de valor e as 

classifica em posições legitimadas ou subalternas.    

Nesse caso, é importante incluir a argumentação de Fanon (2008) e hooks (2008), 

autor e autora que, em contextos geopolíticos diferenciados, insurgiram-se contra os efeitos 

“reais e materiais” das línguas nas políticas coloniais, denunciando as formas como essas 

hierarquizaram e marginalizaram os povos colonizados e racializados.  



34 

 

 Fanon (2008) defende, em sua obra Pele Negra, Máscaras brancas, que o estudo da 

linguagem é fundamental para a compreensão da relação intrínseca entre racismo e 

colonialismo. Para esse pensador e revolucionário antilhano, os processos de subjetivação 

estão vinculados ao fato de dominar uma língua, e simultaneamente, sua cultura e tudo aquilo 

que ela postula como idêntico, diferença e alteridade. No processo de colonização das 

Antilhas francesas, os negros
5
 colonizados são coagidos a assumir a língua francesa e, com 

ela, os ideais europeus e de embranquecimento. 

Para que essa absorção cultural se concretize, os negros colonizados são levados a 

aceitar e a considerar válida a condição de inferioridade, imposta pelos colonizadores. É a 

língua que funciona como verdadeiro vetor dessa dominação, que impõe a vestimenta da 

“máscara branca”, eliminando as possibilidades de questioná-la ou negá-la. Nas palavras de 

Fanon: 

Todo povo colonizado – isto é, todo povo no seio do qual nasceu um 

complexo de inferioridade devido ao sepultamento de sua originalidade 

cultural – toma posição diante da nação civilizadora, isto é, da cultura 

metropolitana.  

Quanto mais assimilar os valores culturais da metrópole, mais o colonizado 

escapará da sua selva. Quanto mais ele rejeitar sua negridão, seu mato, mais 

branco será. (FANON, 2008, p. 34) 

 

Aprender a língua do colonizador, sob o signo da opressão e do racismo, constitui uma 

estratégia constrangedora, fundada nas relações de poder. A esse respeito, bell hooks (2008), 

referindo-se à hegemonia do inglês padrão norte americano, adverte sobre o efeitos negativos 

dessa imposição ao afirmar que “não é a língua inglesa que me fere, mas o que os opressores 

fazem com ela, como eles as moldam para se tornar um território que limita e define, como 

eles fazem dela uma arma que pode envergonhar, humilhar, colonizar” (hooks, 2008, p. 858). 

Desse modo, as políticas colonialistas são configuradas por políticas linguísticas, que tomam 

por base o aliciamento, a imposição e a violência.  

Por outro lado, a “língua do opressor” também abre a possibilidade de ser subvertida e 

transformada em um ato político e de negociação identitária. Para hooks (2008), a língua do 

opressor pode se voltar contra ela mesma, já que os povos colonizados podem reinventá-la, e 

a partir dessa reinvenção, criar espaços de identificação e de pertencimento. Isso sinaliza uma 

postura contra-hegemônica, sustentada pela capacidade de o vernáculo negro desestabilizar o 

inglês padrão, rompendo com suas fronteiras e criando modos de falar e de viver alternativos. 

                                                 
5
 Nesse caso, ao realizar a resenha da obra de Fanon em língua portuguesa, tento ser coerente com a opção do 

tradutor em adotar o termo genérico no masculino.  
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Essa ressignificaçao da língua e dos povos oprimidos é formulada por hooks (2008) nos 

seguintes termos:  

 

Para cicatrizar a fissura da mente e do corpo, nós, povo marginalizado e 

oprimido, tentamos retomar nós mesmos e nossas experiências na 

linguagem. Nós procuramos construir um lugar para a intimidade. Incapazes 

de encontrar tal lugar no inglês padrão, nós criamos a fala rompida, 

imperfeita, desregrada do vernáculo. Quando eu preciso dizer palavras que 

fazem mais do que simplesmente refletir ou se dirigir à realidade dominante, 

eu falo o vernáculo negro. Lá, nesse lugar, nós fazemos o inglês fazer o que 

nós queremos que ele faça. Nós tomamos a língua do opressor e a viramos 

contra ela mesma. Nós fazemos das nossas palavras uma fala contra-

hegemônica, liberando-nos nós mesmos na linguagem. (hooks, 2008, p. 863-

864) 

 

A problematização dos processos de subjetivação e identificação por meio do aparato 

linguístico-cultural também é realizada por Makoni et al (2003) e Winford (2003), autores que 

contrariam as concepções redutoras da língua ao seu componente linguístico e, em 

contrapartida, propõem a constituição das línguas como práticas sociais e ideológicas. Essa 

perspectiva enfatiza os contextos, a historicidade, a ideologia, os sujeitos, os processos 

políticos que dão suporte à noção de Black English (Inglês Negro) bem como aos 

procedimentos ideológicos da Black Linguistic
6
 (Linguística Negra). Nesse caso, são 

contestadas as ideias que insistem em conceber o AAVE, African American Vernacular 

English, (Inglês Vernáculo afro-americano) como um dialeto do Inglês; que preconizam a 

ideologia da língua padrão; e que perpetuam crenças e preconceitos em relação aos grupos 

sociais que falam Black English. 

Esse processo de diferenciação ideológica, construído, inclusive, por pesquisas 

acadêmico-científicas, evidencia o status linguístico de prestígio (o Inglês padrão americano 

branco) e legitimam-se as práticas de exclusão das línguas marginalizadas e dos sujeitos que 

as enunciam. Não considerá-las línguas, alçá-las à condição de dialetos ou de existência servil 

pode ser considerado o primeiro passo desse artifício excludente. 

Makoni (2003) e Winford (2003), a partir de uma perspectiva parcial e localizada, 

tornam visíveis as especificidades e demandas da comunidade que adota a Black Language, o 

                                                 
6
 Esse termo está relacionado a uma concepção de pesquisa linguística engajada, situada. Em oposição às 

abstrações, conceitualizações e regras universalmente aplicáveis das pesquisas tradicionais, propõe-se o 

“enegrecimento dos estudos linguísticos”, como forma de problematizar a multiplicidade constitutiva do Black 

English e a dinâmica da produção do conhecimento, associada às estruturas sociais, identitárias e de poder. A 

noção de uma dupla visão (de pesquisador/a e membro da comunidade) resgata a diversidade epistemológica, 

banida dos projetos coloniais e hegemônicos, e ajusta-se a contextos particulares e problemas específicos. 
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que implica um comprometimento ético e político da pesquisa linguística com a 

transformação social. Nesse caso, trata-se da defesa de um estudo linguístico interseccionado 

com categorias identitárias como raça, gênero, classe e engajado na tarefa de subverter os 

modos dominantes de conceber as línguas e realidades de negros e negras falantes de língua 

inglesa. 

Esses exemplos apontam para uma noção de língua que subverte a estagnação e 

reivindica sua centralidade na constituição das práticas sociais e identitárias. Línguas assim 

como identidades são realidades cambiantes, que se recusam a ser encerradas em fronteiras 

(hooks, 2008). E essa condição é bem resumida por Pinto (2006), em sua menção metafórica 

ao trabalho de Delleuze e Guattari sobre ciência nômade e ciencia régia : “a língua, um objeto 

de estudo expatriado e exilado de seu território original – a nação, o indivíduo, a racionalidade 

científica – precisa andar, ser nômade e forasteira na ciência” (PINTO, 2006 p. 1462). 

Em outros termos, apesar da insistência na manutenção de regras materiais e 

simbólicas, que pretendem estabilizar as línguas e a identidade daqueles/as que as falam, 

coexiste a renúncia a essa pretensa estabilidade. De modo que não se pode conceber a 

intrínseca relação entre língua e identidade, sem o questionamento dos processos que operam 

na normatização e exclusão de sujeitos, de seus usos linguísticos e de suas manifestações 

socioculturais. 

 

1.4 ESPECIFICANDO IDENTIDADES – GÊNERO E RAÇA 

 

Conforme assinalado no decorrer dessa explanação, nosso posicionamento condiz com 

uma concepção de identidades como fragmentadas, descentradas, instáveis, não homogêneas. 

Também sustentamos que somos interseccionados pelas múltiplas categorias identitárias que 

nos constituem: gênero, raça, sexualidade, religião, classe social, etc., sem que haja 

dissociação ou sobreposição desses elementos. Concordamos com Louro (2010a), Scott 

(2005) e Brah (2006) sobre os aspectos dinâmicos e relacionais dessas diferenciações, que, 

por serem historicamente constituídas nas controversas relações de poder, exigem que sejam 

concebidas a partir da coexistência e articulação.   

Por outro lado, é importante levar em consideração os apontamentos de Nash (2008), a 

qual adverte sobre as limitações do termo interseccionalidade, sobretudo a forma como ele 

tem se referenciado a uma intersecção particular: a de gênero e raça. Para essa autora, as 

teorizações acerca desse conceito apresentam algumas questões não resolvidas, como: a 
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ausência de uma metodologia interseccional “claramente definida”; a adoção da categoria 

mulheres negras como “sujeitos prototípicos” da intersecionalidade; a “ambiguidade na 

definição” de interseccionalidade e a “validade empírica” dessa categoria (NASH, 2008). Sem 

a pretensão de descartar a noção de interseccionalidade, Nash avalia os entraves a ser 

superados, revelando a necessidade de as teorias fortalecerem seu poder explanatório sobre 

identidades, experiência, opressão e proporem estratégias de intervenção.   

Como resolver, então, o impasse criado entre posições conflitantes acerca da 

interseccionalidade? Considero que essa não é uma questão a ser polarizada, optando por isto 

ou aquilo, mas para ser problematizada, instigada à reflexão, conforme as filiações teórico-

políticas assumidas neste trabalho. E nessa problematização tomo por base a condição 

profícua das categorias identitárias: a heterogeneidade, instaurada tanto pela polissemia 

terminológica dessas categorias quanto pelas apropriações que dela se fazem. E como 

qualquer tentativa de abarcar a totalidade dos conceitos relativos às identidades se mostraria 

incompleta e provisória, já que não compreenderia as dimensões complexas da experiência 

humana, destaco as duas categorias que têm sido ressaltadas nos debates que promovem a 

interseccionalidade bem como nos que lhe tecem ressalvas: gênero e raça.  

E se separo gênero e raça em seções particulares não é para demonstrar que são 

unidades distintas ou essencialistas, mas para discutir esses termos, suas referências e críticas 

e suas implicações nas esferas linguísticas, sociais, históricas e políticas.  Nesse caso, estou 

assumindo com Pinho (2006) que 

 

a raça e o gênero são performados e se reproduzem socialmente como 

estruturas performativas, estruturadas e estruturantes,   ligadas   à   

reprodução   social   desigual   como   a   produção   do   social   em 

contextos   contingentes,   cenários   híbridos,   históricos   e   abertos   para   

a   transformação, através   dos   protocolos   práticos   de   interpretação   e   

ação. (PINHO, 2006, p. 10) 

 

Com isso, estamos reconhecendo que os sentidos não se esgotam na superfície 

linguística, pois possuem diversas filiações e historicização. Desse modo, a formulação de um 

conceito está relacionada à forma como esse se constitui na instância mediadora entre os 

sujeitos e a realidade. Conceitos representam, simbolizam, via linguagem, os construtos que 

adotamos para descrever os eventos tangíveis e intangíveis que nos cercam, ainda que de 

maneira precária. Isso porque, embora os elementos conceituais contribuam para descrever a 

realidade de uma forma relativamente objetiva, eles não são capazes de abarcar o real em sua 
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totalidade. Essa interface linguística entre o ser humano e o universo é assentada na 

incompletude e, por isso, confere aos dicionários e às teorias um caráter de transitoriedade e 

instabilidades. 

 Defendemos, ainda, que a noção de identidade representa um mecanismo importante 

de “mobilização política” (WOODWARD, 2012, p. 34) e, por essa razão, deter-se nas 

categorias de gênero e raça representa um empreendimento político, ao concebê-las como 

“marcadores de diferenças” difíceis de serem ignorados e passíveis de serem transformados 

em desigualdades e discriminações. Nesse caso, reivindicar o componente político das 

identidades é concordar com Silva (2012, p. 130), para quem “a questão e a teorização da 

identidade é um tema de considerável importância política” e também com Scott (2005, p. 

29), que defende a ideia de que “é precisamente onde os problemas são mais intratáveis e 

menos passíveis de resolução que a política mais importa”. 

Assim, nos deteremos na análise dos movimentos e filiações envolvendo as noções de 

gênero e raça. Embora esses conceitos sejam elencados em seções separadas, não os 

concebemos como elementos desconexos, antes essa opção relaciona-se com a facilidade e a 

organização na apresentação de suas trajetórias e desdobramentos diferenciados. Enfim, em 

nossa discussão, estamos levando em consideração a abrangência e inevitáveis instabilidades, 

imprecisões e intersecções desses conceitos.  

 

1.4.1 Revisitando gênero 

 

O início de qualquer análise histórica da formulação do conceito de gênero exige o 

reconhecimento do caráter instável dessa tentativa. Há uma extensa e cada vez mais crescente 

produção teórica e feminista, enunciada a partir de múltiplas áreas e filiações, acerca desse 

conceito.  Apesar das críticas sobre a existência de histórias dominantes, e limitadas, em 

relação à trajetória dos estudos de gênero e do feminismo, como adverte Hemmings (2009), 

elas ainda são reiteradamente enunciadas. 

Não desconhecemos a complexidade envolvendo a discussão desse conceito. Todavia, 

em um trabalho que se filia à Linguística, em que é bastante comum a associação do termo 

gênero, estritamente, à produção textual e/ou discursiva faz-se necessária uma breve incursão 
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historiográfica, pelo menos a que é possível abarcar neste espaço, na tentativa de localizar a 

noção de gênero, em sua estreita relação com o feminismo, em suas bases sócio-históricas
7
.  

Nesse caso, resgatar a noção de gênero requer ir além das acepções dicionarizadas, que 

frequentemente se associam ao termo, e adotar uma perspectiva de análise que confirme o 

posicionamento de Haraway (2004, p. 208): “As lacunas e as pontas, tanto quanto a forma 

genérica de um verbete de enciclopédia, deveriam chamar a atenção para os processos 

políticos e convencionais da uniformização”. 

A temática envolvendo gênero é relativamente recente na produção das teorias sociais 

e está ligada à necessidade de se compreender as relações de organização familiar, as 

distinções sexuais, as experiências generificadas, a participação da mulher na sociedade e sua 

inserção na política, no trabalho, nos movimentos sociais. Esse interesse ganha notoriedade e 

expressão no cerne do movimento feminista
8
, o qual teve um papel preponderante no 

desenvolvimento do conceito de gênero. As questões introduzidas por esse movimento, ainda 

que perpassadas por constantes tensões e deslocamentos, reposicionaram as práticas 

identitárias, deram visibilidade às mulheres como sujeitos da História, problematizaram as 

feminilidades e masculinidades, o que forneceu subsídios para a construção do conceito de 

gênero e reforçou a legitimidade das lutas antidiscriminatórias. 

Não se pode desconsiderar o impacto do movimento feminista em vários segmentos da 

sociedade. No universo acadêmico, influenciou e continua influenciando alguns pesquisadores 

da pós-modernidade, não necessariamente feministas, interessados, sobretudo, na questão da 

constituição das identidades. Enunciadas por alguns desses estudiosos, podemos destacar 

declarações como “as mulheres politizaram os problemas do sexo e deram uma visibilidade 

pública aos dramas íntimos” (LIPOVESTSKY, 2000, p. 69); o feminismo tem uma “relação 

direta com o descentramento conceitual do sujeito cartesiano e sociológico” (HALL, 2006, p. 

45); ou ainda, “o feminismo especifica a natureza patriarcal, baseada na divisão dos gêneros, 

da sociedade civil e perturba a assimetria entre público e privado” (BHABHA, 1998, p. 31). 

                                                 
7
 Nesse caso, ainda que eu precise mencionar algumas “histórias dominantes” (HEMMINGS, 2009), procurarei 

fazê-lo com as advertências necessárias a quem percorre um terreno de terminologias e discursos inseguros.  
8
 A composição desse movimento social é bastante variada, resultando em uma pluralidade de feminismos, já 

que as formulações feministas não apresentam uma forma consensual e linear de pensamento, pois se enunciam, 

desde suas origens, em múltiplas vias e em diferentes lugares de produção. Apesar disso, é quase consensual 

demarcar a “história do feminismo” em gerações ou fases, ocorridas em épocas distintas, também denominadas 

“ondas do feminismo”, historicamente construídas de acordo com o contexto sócio-político-cultural e as 

necessidades de cada tempo. Ainda que não circunscritas em uma temporalidade linear, essas fases podem ser 

delimitadas em três grandes momentos, conforme sintetiza Scavone (2008): a fase das lutas pela igualdade de 

oportunidades, pela obtenção de direitos civis, políticos e sociais; a fase de reivindicação das diferenças, pautada 

na importância da autonomia feminina sobre seus corpos e sexualidade; e a fase, intitulada pós-moderna, de 

reavaliação de categorias como subjetividades e identidades. 



40 

 

Esse contexto confirma a relevância das práticas e dos estudos feministas no tocante à 

noção de gênero e sua incorporação no campo teórico e acadêmico, conforme destaca Matos 

(2009). O desenvolvimento do conceito de gênero, nos moldes em que é adotado na 

contemporaneidade, está intimamente relacionado ao(s) movimento(s) feminista(s) (LOURO, 

2010a) e, por isso mesmo, tem uma trajetória que acompanha a luta por direitos humanos, 

civis e por respeito às diferenças.  Isso não quer dizer que o movimento, embora baseado nas 

tentativas de inserir a discussão sobre a opressão feminina dentro da esfera política, deixe de 

apresentar contornos, valores e demandas historicamente distintas, ao contrário, o feminismo 

não se esquiva das rupturas, das cisões responsáveis pela sua constante atualização e 

transformação. 

Em relação à narrativa historiográfica, é atribuída a Robert Stoller, a primeira 

utilização do termo na literatura acadêmica (Saffioti, 1999). Esse psicanalista norte-

americano, em 1968, através da obra Sex And Gender (Sexo e gênero) propõe o termo gênero 

para separar a identidade biológica da identidade sexual. Nesse livro, Stoller discute a questão 

da intersexualidade e transexualidade e das intervenções cirúrgicas para modificar a anatomia 

genital. A partir disso, o autor distingue as questões anatômicas (sexo/biologia) das 

identidades sexuais (gênero/cultura). Para ele, gênero nem sempre concidia com sexo, pois ser 

homem ou ser mulher estava além de sua constituição sexual biológica (PEDRO, 2005). 

Apesar do trabalho de Stoller, é nos estudos da antropóloga norte-americana Gayle 

Rubin que o termo gênero começa a ser delineado numa perspectiva sociocultural, a partir de 

um artigo intitulado The traffic in women: notes on the “political economy” of sex (O tráfico 

de mulheres: notas sobre a “economia política” do sexo), de 1975, e reconhecido hoje como 

um trabalho pioneiro e marcante no campo dos estudos de gênero. Nesse trabalho, em busca 

de fornecer amplitude para o conceito de gênero, a autora revisita e problematiza teorias 

influentes como a teoria de classes, de Karl Marx, a de produção e reprodução, de Engels, a 

do sistema de parentesco, de Lévi Strauss e a do complexo de Édipo, de Freud. A partir de 

uma “leitura idiossincrática e exegética” desse escopo teórico, Rubin defende que a 

subordinação feminina é socialmente construída, dentro de um código denominado “sexo-

gênero”, fundado em um sistema de parentesco e no qual “uma sociedade transforma a 

sexualidade biológica em produtos da atividade humana” (RUBIN, 1993 [1975], p. 2). Com 

isso, ao adotar o conceito “sexo-gênero”, a autora focaliza o fluxo entre natureza e cultura, 

nos interstícios da sexualidade, da reprodução e do sistema de parentesco.  

Para Rubin, o sistema de parentesco, longe de ser apenas uma organização sanguínea, 

é definido na sociedade e na cultura e tem como princípio fundamental a “circulação” ou 
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“tráfico de mulheres”. Nas relações de parentesco, as mulheres são objetos de transação, não 

apenas como mulheres, mas como instrumentos de intercâmbio de “acesso sexual, estatutos 

genealógicos, ancestrais e nomes de linhagem, direitos e pessoas [...] em sistemas concretos 

de relações sociais” (RUBIN, 1993, p. 10). Isso quer dizer que o parentesco é fundante de um 

“sistema sexo-gênero”, o qual estrutura uma divisão hierárquica das relações sociais, 

justamente por que gênero é concebido como “uma divisão dos sexos socialmente imposta” 

(p. 11). 

Nas formulações de Rubin, no tocante à organização social do sexo, a cultura tem um 

papel preponderante, em detrimento da natureza. Para essa autora, as diferenças são 

construções culturais e não denotam distinções exclusivamente naturais, o que é expresso na 

seguinte afirmação: 

 

Homens e mulheres são de certo diferentes. Mas eles não são tão diferentes 

quanto o dia e a noite, a terra e o céu, o yin e o yang, a vida e a morte. De 

fato, do ponto de vista da natureza, homens e mulheres são mais próximos 

entre si do qualquer um dos dois em relação a uma outra coisa – por 

exemplo, montanhas, cangurus ou coqueiros. A ideia de que homens e 

mulheres são mais diferentes entre si do que cada um o é de qualquer outra 

coisa, deve vir de algum outro lugar que não a natureza. (RUBIN, 

1993[1975], p. 12) 

 

Embora as formulações de Rubin tenham apresentado um deslocamento em relação às 

enunciações da época, elas não escaparam de uma visão dualista e universal entre sexo/gênero 

e natureza/cultura, o que foi alvo de críticas posteriores, especialmente de Joan Scott (1995). 

Nas acepções dessa historiadora e militante feminista, também norte-americana, gênero 

constitui um termo mais apropriado que “sexo-gênero” e, por sua abrangência, deve ser 

considerado um objeto de estudo necessário e uma categoria de análise histórica, de cunho 

relacional e político. Scott revisa a ideia binária do sistema sexo-gênero e defende uma visão 

mais ampla de gênero, que inclua não só a noção de parentesco, mas também a sua relação 

com as esferas discursivas, políticas, históricas e de poder. 

Scott discute o caráter inteiramente social de distinções supostamente sexuais, de 

forma mais abrangente, em relação às propostas anteriores, pelo fato de propor uma análise 

mais aprofundada do funcionamento do gênero nas relações sociais humanas e, com isso, 

articular a noção de construção social com a noção de poder. Por isso mesmo, a autora 

assinala as implicações políticas de qualquer tentativa de apontar a reciprocidade entre gênero 

e poder: 
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O gênero é uma das referências recorrentes pelas quais o poder político tem 

sido concebido, legitimado e criticado. Ele não apenas faz referência ao 

significado da oposição homem/mulher; ele também o estabelece. [...] Desta 

maneira a oposição binária e o processo social das relações de gênero 

tornam-se parte do próprio significado de poder; por em questão ou alterar 

qualquer de seus aspectos ameaça o sistema inteiro. (SCOTT, 1995, p. 92) 

 

Num cenário em que gênero aparece vinculado às formas de manifestação do poder, 

Scott argumenta contra a crença na determinação biológica dos sexos e no caráter 

naturalizante e universal como justificativa para as desigualdades. A autora afirma que a 

noção de gênero, além de se referir tanto aos homens quanto às mulheres, “rejeita 

explicitamente explicações biológicas, como aquelas que encontram um denominador 

comum, para diversas formas de subordinação feminina” (SCOTT, 1995, p. 17). Nessa 

perspectiva, masculino e feminino não são identidades acabadas, definidas no nascimento, já 

que “nós não nos tornamos socializados como machos ou fêmeas porque nascemos macho ou 

fêmea” (UCHIDA, 1999, p. 290). Em outros termos, as identidades de gênero se constituem 

em processo constante e de acordo com o contexto social e cultural, os momentos históricos, 

as relações étnicas, raciais religiosas, dentre outras.  

Nessa perspectiva, a tese de Scott está instaurada na necessidade de articular gênero 

como uma ferramenta analítica e, ao mesmo tempo, política. Para justificar esse 

posicionamento, a autora retoma os aspectos nucleares da noção de gênero: (1) elemento 

constitutivo das relações sociais; (2) forma primária de dar significado às relações de poder. A 

partir disso, ela destaca outros quatros elementos intrincados nessa noção (a) as 

representações simbólicas; (b) a conceitualização normativa; (c) a necessidade de inclusão  

em uma concepção política; (d) a configuração como uma identidade subjetiva.  

Outro ponto de inovação nas teorizações de Scott reside no fato de sua tentativa de 

ampliar os “estudos de mulheres” para os “estudos de gênero”. Para a historiadora, a 

objetividade da ciência destoava do engajamento e da militância do movimento feminista, por 

isso era necessário adotar um termo que fornecesse maior legitimidade acadêmica e se 

distanciasse da posição parcial do termo “mulheres”. Nesse caso, Scott defende a neutralidade 

do termo gênero e propõe a sua utilização como forma de reivindicar credibilidade nos 

espaços científicos. Todavia, essa pretensa neutralidade, tanto da ciência quanto do gênero, é 

contestada por estudiosas/os, em trabalhos posteriores. 
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Nessa tentativa de reconceitualização de gênero, insere-se a produção de Judith Butler, 

filósofa pós-estruturalista estadudinense, que busca dissolver muitas das concepções 

expressas pelo feminismo, por meio da noção de performatividade, já aludida anteriormente, a 

qual concebe gênero como efeito, produzido ou gerado. Nesse caso, a ruptura proposta por 

essa teoria reside justamente no fato de deslocar a noção de construção social de sexualidade 

para a construção discursiva de gênero: 

 

O gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no 

interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual cristaliza no 

tempo para produzir a aparência de uma substancia, de uma classe natural de 

ser. (BUTLER, 2003, p. 59) 

 

Em entrevista a Prins e Meijer (2002), Butler defende que corpo e linguagem se 

fundem, uma vez que “discursos, na verdade, habitam corpos. Eles se acomodam em corpos; 

os corpos na verdade carregam discursos como parte de seu próprio sangue” (p. 163). Ela 

insiste ainda que, como a performatividade constitui uma prática reiterativa e citacional, a 

capacidade performativa do corpo está na possibilidade plena de agir por meio da sua própria 

materialização.  

Nesse contexto, Butller (2003) descarta a noção singular de identidade, reagindo, 

inclusive, ao que se apregoa como política de identidades do feminismo, baseada no 

“reconhecimento de indivíduos pertencentes a um grupo (tipicamente oprimido)” (LIVIA; 

HALL, 2010[1997], p. 144). Com isso, a autora argumenta que não se pode pensar em 

mulheres, ainda que no plural, como uma categoria representativa de uma identidade comum 

e estável.  Para Butler, “se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse 

alguém é” (2003, p. 20), o que confirma a necessidade de se conceber o construção múltipla e 

variável da identidade, descartando as convenções ontológicas e as oposições binárias, que, 

por serem legitimadas pelo poder, produzem as hierarquias e as opressões. 

Foi pelo caminho das críticas à unidade do sujeito, aos binarismos e ao essencialismo 

que Butler (2003) desestabilizou as concepções anteriores e instaurou uma concepção de 

gênero que o prevê como um fenômeno inconstante e contextual, que não contempla a noção 

de um ser substantivo, “mas um ponto relativo de convergência entre conjuntos específicos de 

relações, cultural e historicamente convergentes” (p. 29). Essa percepção confirma o caráter 

instável do sistema de gênero, assumindo que ele pode ser diversamente (re)configurado, uma 

vez que “as pessoas desempenham gênero de modos diferentes em contextos diferentes e, 
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algumas vezes, comportam-se de uma maneira que poderia se associada ao “outro” gênero” 

(CAMERON, 2010[1998]). 

É nessa perspectiva que Butler ganha visibilidade como intelectual representativa da 

teoria queer, que, em linhas gerais
9
, tem o objetivo fundamental de separar sexualidade de 

gênero. Essa teoria, cujas principais premissas possuem raízes linguísticas, propõe uma visão 

crítica sobre a normalização da sexualidade, que legitima alguns grupos e marginaliza outros. 

Como gênero é constituído na performatividade, os discursos e as performances de gênero e 

sexualidade são produzidos, regulados e reiterados por normas que estabelecem como homens 

e mulheres devem agir – o que Butler identifica como heteronormatividade. Como as 

elocuções performativas não são descritivas, antes, elas prescrevem e agem, as nomeações 

generificadas, como as clássicas É uma menina ou É um menino, instauram um binarismo 

redutor e uma heterossexualidade compulsória, termo adotado por Butler (2003): 

 

[...] a “unidade do gênero” é o efeito de uma prática reguladora que busca 

uniformizar a identidade do gênero por via da heterossexualidade 

compulsória. A força dessa prática é, mediante um aparelho de produção 

excludente, restringir os significados relativos de “heterossexualidade”, 

“homossexualidade” e “bissexualidade”, bem como os lugares subversivos 

de sua convergência e re-significação. (BUTLER, 2003, p. 57) 

 

E é justamente essa normatização dos discursos, dos sujeitos e da sexualidade que a 

teoria queer pretende desestabilizar e, com isso, fornecer novos subsídios para a compreensão 

da constituição de gênero. Com essa intenção, importa discutir que, no contexto das relações 

de poder, os indivíduos não só classificam as práticas discursivas e identitárias como, 

também, as hierarquizam, atribuem-lhes escalas de valor e as classificam em posições 

legitimadas ou subalternas. Nesse processo, o que excede as prescrições é inserido em 

sistemas de desigualdade, exclusão e discriminação. 

Nessa concepção crítica, a noção de gênero, originada no bojo das formulações 

feministas, toma forma de categoria e força seu alinhamento à produção científica e do 

conhecimento, como meio de subverter concepções arraigadas de imparcialidade, 

legitimidade e hegemonia. Essa ideia desdobra-se em vários espaços de produção intelectual 

pós- estruturalista e, no Brasil, ela encontra eco na defesa de Louro (2010a): 

 

                                                 
9
 Dadas a extensão e a complexidade da teoria queer, aqui ela será brevemente citada, uma vez que qualquer 

tentativa de esmiuçá-la correria o risco de transformá-la no escopo central do trabalho. 
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O que acontece não se trata, no entanto, de apenas mais um “acréscimo”, 

seja das mulheres seja de temas e áreas. A subversão que essas 

incorporações e, principalmente, que os questionamentos feministas vão 

trazer para o pensamento terá como resultado uma transformação 

epistemológica, uma transformação no modo de construção, na agência e nos 

domínios do conhecimento. (LOURO, 2010, p. 148) 

 

Nesse caso, a percepção de gênero como categoria permite concebê-lo como um 

instrumento analítico, capaz de fornecer um sentido mais amplo à organização e à disposição 

do conhecimento histórico e científico. E a categoria gênero, que se relaciona a outros 

marcadores identitários como classe, raça, sexo, etnia, pode também desestabilizar 

preconceitos e fornecer a possibilidade de uma sociedade em que seja possível o trato 

democrático das diferenças. Desse modo, a introdução, na esfera pública, das questões 

envolvendo gênero contribui para a ampliação dos sentidos em torno dos ideais de 

democracia, igualdade, justiça social, como defende Carneiro (2004). Esse ponto de vista 

também é defendido por Azeredo (1994), que assim se manifesta:  

 

Minha intenção ao tentar estabelecer uma conversa entre diversas formas de 

fazer teoria é explicitar minha aposta na ideia de que complexificar a 

categoria gênero – historicizá-la e politizá-la – prestando atenção em nossa 

análise a outras relações de opressão, pode nos abrir caminhos sequer 

imaginados ainda de uma sociedade mais igualitária. Para tanto, é preciso 

considerar gênero tanto como uma categoria de análise quanto como uma 

das formas que relações de opressão assumem numa sociedade capitalista, 

racista e colonialista. (p. 206) 

 

A complexidade desse conceito justifica o fato de os Estudos de Gênero serem 

(re)configurados e ampliados pelos Estudos Feministas, pelos Estudos Negros, Estudos 

Culturais, Estudos Gays e Lésbicos.  Essas intersecções apontam para a necessidade de se 

desfazer de concepções acríticas em relação ao gênero, ao corpo e à sexualidade, que as 

concebem como unidades a-históricas e essencialistas, assumindo, por outro lado, que as 

feminilidades e masculinidades são diversas e construídas na historicidade de suas inter-

relações. 

Por outro lado, apesar da extensa produção teórica e militante, esses estudos ainda 

estão circunscritos a grupos restritos, os quais encontram diversas resistências na comunidade 

acadêmica, a qual impõe limites para institucionalizar, inclusive nos currículos universitários, 

os estudos e metodologias de gênero e feminismos (SCHIEBINGER, 2001). Isso sem 

mencionar a aversão que esses estudos comumente causam em outras esferas, como 
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midiáticas, escolares, familiares etc. Não falta quem proclame a inutilidade e/ou 

desaparecimento do feminismo ou mesmo a insolência de um movimento que “corrompeu” as 

mulheres e, com isso, “engenhosamente, re-naturaliza e re-atualiza” tudo o que movimento 

lutou, e continua lutando, para desconstruir, como pondera Muniz (2010, p. 3).  

Desse modo, muitas das contribuições do campo de estudos de gênero têm sido 

ocultadas e desvalorizadas nas intricadas relações de poder institucionais e sociais. Nesse 

caso, as abordagens feministas de gênero ainda reivindicam a articulação entre pesquisa e 

política, academia e militância.  

A partir dessas considerações, infere-se que a noção de gênero consiste em uma 

estratégia política importante para discutir as relações hierárquicas, as práticas sexistas, as 

formas simbólicas e materiais de violência, a violação de direitos, as desigualdades de 

oportunidades, as múltiplas normas sociais que impõem modos de ser e agir para o feminino e 

masculino. E evidenciar o gênero como um princípio fundador das relações humanas e 

institucionais é uma forma de “pôr a norma em questão, discutir o centro, duvidar do natural” 

(LOURO, 2010a, p. 141), subvertendo as tentativas de estabilizar e limitar nossas práticas 

identitárias e sociais.  

 

1.4.2. Discutindo raça  

 

Para iniciar essa discussão, precisamos pedir emprestada uma afirmação incontestável: 

“há poucas palavras tão confusas quanto raça” (Santos, 2005, p. 11). Isso significa que se 

ousarmos perguntar precipitadamente o que é raça, teremos de aceitar como resposta um 

depende, como adverte Guimarães (2003), uma vez que esse conceito, assim como gênero, 

está atrelado aos processos históricos, contextuais e ideológicos, responsáveis pelas 

ambiguidades do termo e seus desdobramentos.  

Numa perspectiva analítica, à noção de raça atribuem-se, historicamente, duas 

dimensões: a biológica e a sociológica (GUIMARÃES, 2003, 2005a; MUNANGA, 2003, 

2009), perspectivas que produziram, e continuam produzindo, efeitos divergentes sobre a vida 

dos indivíduos e as relações sociais.  

A definição de raça como um conceito biológico é fundada, inicialmente, no campo 

das ciências naturais (Zoologia e Botânica), com o objetivo de classificar plantas e animais. 

De forma análoga, esse processo, que considera diferenças “naturais” e objetivas, é 

transferido para a classificação humana e sua diversidade. Posteriormente, essa transferência 
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desembocou em um processo de diferenciação, iniciado na França em meados dos séculos 

XVI-XVII, entre a nobreza, que se classificava como raça pura, e a plebe (MUNANGA, 

2003). 

Esse processo de classificação respaldou as relações desiguais entre os grupos 

humanos e a hipótese de que a raça branca, “naturalmente” superior, ocuparia o topo da 

hierarquia, enquanto a negra estaria “congenitamente” alocada na categoria inferior. Não 

faltaram proposições para justificar essa hierarquização, até mesmo as de ordem climática e 

geográfica foram utilizadas para legitimar a inferioridade física, moral e intelectual de negros 

e negras (MUNANGA, 2009). Também não podem passar incólumes as justificativas de 

ordem religiosa, que tiveram uma contribuição determinante na manutenção das 

desigualdades raciais.  Juntas essas concepções conseguiram validar, inclusive, uma das 

instituições mais perversas que a humanidade já presenciou: a escravidão – fundada a partir 

de uma crença na inferioridade hereditária e irreversível dos povos negros africanos. 

E para que a crença ganhasse legitimidade, o conceito de raça é revestido de conotação 

científica, a partir do século XIX, com as tentativas de pesquisadores/as de comprovar a 

diferenciação morfobiológica dos indivíduos. Por outro lado, esse contorno científico do 

estudo das raças não se limitou em classificá-las, mas as submeteu à hierarquização e aos 

binarismos, legitimando a superioridade de grupos humanos em detrimento de outros. Sob o 

aval da ciência, estabeleceu-se “uma relação intrínseca entre o biológico (cor da pele, traços 

morfológicos) e as qualidades psicológicas, morais, intelectuais e culturais” (MUNANGA, 

2003, p. 5). 

A validade científica da classificação racial serviu como pano de fundo para a 

manutenção de relações de dominação e opressão. Como exemplo disso tem-se o modo como 

as políticas colonialistas da Europa insistiram em justificar uma suposta inferioridade dos 

povos colonizados, indígenas, aborígenes, africanos, e a necessidade de “civilizá-los” e 

decompor suas organizações socioculturais em construtos europeus, como afirma Mudimbe 

(1988). A esse respeito, esse autor traz uma contribuição importante: 

 

A novidade [trazida pelo conhecimento científico] reside no fato de que o 

discurso sobre os “selvagens” é um discurso em que o poder político 

presume a autoridade de um conhecimento científico e vice-versa. 

Colonialismo torna-se seu projeto e pode ser pensado como uma espécie de 
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reprodução e cumprimento do poder dos discursos ocidentais sobre as 

variedades humanas. (MUDIMBE, 1988, p. 29, tradução minha
10

) 

 

Esse processo de classificação da variabilidade humana, que começou como ciência e 

acabou se transformando em uma espécie de doutrina racista, foi bastante questionado após a 

II Guerra Mundial e o Holocausto, fatos assinalados pela dominação político-cultural e pela 

sujeição e extermínio de grupos humanos, em virtude de sua suposta inferioridade. Os efeitos 

nefastos desses episódios levaram pesquisadores/as de diferentes áreas do conhecimento a 

rejeitar a noção biológica de raça – em que diferenças fenotípicas justificariam diferenças 

intelectuais, morais e culturais – e a concebê-la como uma construção social e ideológica. 

Essa releitura da concepção de raça acaba por alocá-la no campo dos estudos das Ciências 

Sociais, de forma a resgatar sua historicidade e suas implicações nas relações sociais e 

culturais. É assim que se constata a impossibilidade de 

 

definir geneticamente raças humanas que correspondam às fronteiras 

edificadas pela noção vulgar, nativa, de raça. Dito ainda de outra maneira: a 

construção baseada em traços fisionômicos, de fenótipo ou de genótipo, é 

algo que não tem o menor respaldo científico. (GUIMARÃES, 2003, p. 96) 

 

A negação da existência das raças como entidades biológicas veio acompanhada de 

diferentes perspectivas teóricas e dentre elas tem-se destaque a proposição de uma relação de 

analogia, ou até mesmo de substituição, entre raça e etnia. Isso porque alguns/mas teóricos/as, 

em virtude da recusa por traços físicos, passaram a defender que os grupos humanos 

“deveriam ser chamados, com maior propriedade, de étnicos” (GUIMARÃES, 2005a, p. 24) e 

que etnia poderia significar um outro modo de se referir ao pertencimento ancestral e racial 

dos grupos sociais.  

Contudo, sem desmerecer a importância analítica do conceito de etnia, alguns 

autores/as chamam a atenção para a problemática de sua sobreposição sobre a raça, já que 

enfatizar a diversidade cultural não apaga o caráter reducionista e essencialista de alguns 

grupos humanos. Sob essa perspectiva, Guimarães (2011), referindo-se às formas desiguais e 

excludentes como são tratadas pessoas negras, de cor, ou pardas, defende que a adoção do 

termo raça tem vantagem estratégica para pensar a “história de opressão, desumanização e 

                                                 
10

 The  novelty  resides  in  the fact   that   the   discourse   on   “savages”   is,   for   the   first   time,  a   

discourse   in   which   an explicit   political   power   presumes   the   authority   of   a   scientific   knowledge   

and vice versa.   Colonialism  becomes   its   project   and   can   be   thought   of   as   a   duplication and a 

fulfillment of the power of Western discourses on human varieties. 
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opróbrio” (Guimarães, 2011, p. 266) desses sujeitos, que se relaciona muito mais aos seus 

marcadores físicos que as suas origens e traços culturais.  

Essa constatação leva a crer que, apesar de se afirmar que, de uma perspectiva 

biológica, a raça não existe, ela prevalece no imaginário social como uma categoria de 

classificação e hierarquização, em virtude de características morfológicas visíveis como cor 

da pele, textura do cabelo, formato do nariz, etc. Em outros termos, “o simples fato desta 

crença não encontrar subsídios científicos não impede que ela tenha eficácia social” 

(BERNARDINO, 2004, p. 19). Logo, a noção de raça continua sendo utilizada como 

justificativa suficiente e eficiente para práticas de discriminação e exclusão de alguns 

indivíduos em detrimento de outros.  

Desse modo, é necessário incluir a argumentação de Guimarães (2005), o qual defende 

a importância de se teorizar as raças, a partir de uma perspectiva que as considere como  

 

construtos sociais, formas de identidade baseadas numa ideia biológica 

errônea, mas socialmente eficaz para construir, manter e reproduzir 

diferenças e privilégios. Se as raças não existem num sentido estrito e 

realista de ciência, ou seja, se não são um fato do mundo físico, elas existem, 

contudo, de modo pleno, no mundo social, produtos de formas de classificar 

e de identificar que orientam as ações humanas. (GUIMARÃES, 2005a, p. 

67)  

 

Nessa perspectiva classificatória, são adotados alguns elementos distintivos e, no caso 

brasileiro, realçados os atributos físicos e culturais, impregnados de ideologias excludentes e 

preconceituosas. Isso porque   

 

no uso burocrático e popular, o termo cor substitui o de raça, mas deixou à 

mostra todos elementos das teorias racistas – cor, no Brasil, é mais que cor 

de pele: na nossa classificação, a textura do cabelo e o formato de nariz e 

lábios, além de traços culturais, são elementos importantes na definição de 

cor (preto, pardo, amarelo e branco). (GUIMARÃES, 2011, p. 266). 

 

Se os atributos físicos e culturais operam como demarcadores de diferença e 

hierarquias, constatamos que a categoria raça possibilita a interpretação e a discussão de 

discursos e práticas de racismo. Isso porque, no Brasil, raça “ainda é o termo que consegue 

dar a dimensão mais próxima da verdadeira discriminação contra os negros, ou melhor, do 

que é o racismo que afeta as pessoas negras da nossa sociedade” (GOMES, 2005, p. 45). Raça 

é, assim, uma categoria relevante para pensarmos como os processos identificatórios orientam 
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as relações intersubjetivas e institucionais, estruturando discriminações impostas por um 

continuun de cor, cujos extremos são hierarquicamente marcados por uma hegemonia branca 

e uma subalternidade negra.  

De acordo com Anthias e Yuval-Davis (1993, p. 10), racismo consiste em um “círculo 

de postulados, imagens e práticas que servem para diferenciar e dominar” bem como para 

excluir a participação de determinados grupos raciais dos contextos sociais, políticos, 

econômicos e culturais. Embora essas autoras assinalem que o racismo não está limitado às 

pessoas negras, mas atinge também outros grupos raciais minoritários, os mecanismos que 

sustentam as ideologias racistas não se alteram, continuam se baseando em características 

físicas e/ou hereditárias dos indivíduos. Nesse sentido, além dos traços marcados da 

negritude, “outras características visíveis ou herdadas podem se tornar o foco de estereótipos 

ou teorizações racistas: “‘a pele vermelha do índio selvagem’, ‘o risco amarelo do japonês
11

’, 

ou judeus com ‘narizes de judeus’, são exemplos que facilmente vem em mente” (ANTHIAS; 

YUVAL-DAVIS, p. 96, tradução minha).  

O racismo, tal como atua na sociedade brasileira, apresenta particularidades, que se 

caracterizam tanto pela centralidade da cor, que estigmatiza e exclui indivíduos baseado nos 

fenótipos (cor da pele, tipo de cabelo, contorno facial etc.), quanto pelas tentativas de negar a 

existência de práticas racistas e suas sequelas.  

Não é de hoje que a cor, no Brasil, representa um traço relevante de distinção social. E 

nesse cenário, quanto maior proximidade do gradiente branco o indivíduo aparentar, maior 

legitimidade social é adquirida, inclusive, para sobrepor-se aqueles/as que se encontram do 

outro lado da linha simbólica de cor: negros e negras. Isso leva a enfática constatação de 

Munanga (2009), de que identidade negra é postulada na exclusão. Tanto isso é fato que os 

traços fisionômicos da negritude ainda são, no Brasil contemporâneo, motivos frequentes para 

apelidos pejorativos, piadas, insultos e tentativas de inferiorizaçao. É o que discute Gonzales 

(1984): 

 

É por aí que a gente entende porque dizem certas coisas, pensando que estão 

xingando a gente. Tem uma música antiga chamada “Nêga do cabelo duro” 

que mostra direitinho porque eles querem que o cabelo da gente fique bom, 

liso e mole, né? É por isso que dizem que a gente tem beiços em vez de 

                                                 
11

 No texto original, está registrado: “yellow peril Japanese”. Essa é uma expressão pejorativa, fortemente 

marcada pelo racismo e pela xenofobia, o que é reforçado, inclusive, pelo seu termo substituto: Yellow Terror. 

Sua aparição remonta o fim do Séc. XIX, época caracterizada por uma acentuada imigração de trabalhadores/as 

japoneses e chineses para vários países do ocidente, sobretudo para os EUA, processo marcado pela rejeição e 

discriminação. Nesse caso, Yellow relaciona-se a cor da pele dos povos asiáticos e peril refere-se à ameaça de 

dominação da cultura ocidental, supostamente representada pela expansão desses povos. 
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lábios, fornalha em vez de nariz e cabelo ruim (porque é duro). E quando 

querem elogiar a gente dizem que a gente tem feições finas (e fino se opõe a 

grosso, né?). E tem gente que acredita tanto nisso que acaba usando creme 

prá clarear, esticando os cabelos, virando leidi e ficando com vergonha de 

ser preta. (GONZALES, 1984, p. 234)  

 

Essa imposição de embranquecimento teve seu auge no processo de formação da 

nação brasileira. Nesse processo, as elites brasileiras, impulsionadas por teorias racistas 

importadas da Europa e EUA, defendiam a crença na hierarquia das raças humanas, supondo 

maior capacidade intelectual e moral da raça branca em detrimento da negra. Com isso, 

houve, entre 1870 e o início do Século XX, um incentivo à imigração europeia, como forma 

de preencher a escassez de mão de obra, decorrente da Abolição da Escravatura, e atingir a 

conclamada “pureza racial”, através do gradativo branqueamento da população.  

A singularidade desse ideal de branqueamento, que se apoiava na concepção de uma 

nação miscigenada, residia no fato de que “a miscigenação era positivada desde que tivesse 

como resultado o gradual desaparecimento das pessoas negras” (BERNARDINO, 2004, p. 17) 

e mantivesse intacta a imagem idealizada de raça branca (europeia), cultura padrão e língua 

única. Essa concepção tinha como pano de fundo a ideologia racista de que “o sangue branco 

purificava, diluía e exterminava o negro, abrindo, assim, a possibilidade para que os mestiços 

se elevassem ao estágio civilizado” (GUIMARÃES, 2005a, p. 53). 

Obviamente, essa espécie ingênua de racismo não resistiu por muito tempo, haja vista 

a impossibilidade de se atingir a homogeneidade idealizada. Nesse caso, a tese do 

“embranquecimento” foi ressignificada (para não dizer que ela tenha sido totalmente 

eliminada) pela crença na democracia racial. Essa crença é resultante da concepção de que a 

nação brasileira foi formada a partir da mistura, harmônica e pacífica, de três raças: a branca, 

a negra e a indígena. E esse discurso de enaltecimento da miscigenação foi fundador da ideia 

que o Brasil seria um “paraíso racial”, onde os atributos de seu povo eram “naturalmente” 

definidos e aceitos, tais como: a coragem do branco; a mansidão do negro, a bravura do índio, 

etc. 

De acordo com pesquisas realizadas por Guimarães (2005b), a expressão democracia 

racial aparece pela primeira vez, na década de 1930, em discursos de intelectuais brasileiros. 

A partir de 1950, essa expressão começa a ganhar destaque e consenso, representando uma 

forma de reconhecimento das relações harmoniosas entre raças, culturas e etnias. Contudo, 

nos anos 1970, com o fortalecimento dos movimentos sociais negros, a concepção de 

democracia racial começa a ser questionada e “sistematicamente denunciada como um dogma 



52 

 

da ‘supremacia branca’ no Brasil” (GUIMARÃES, 2005b, p. 130). Nas décadas seguintes, 

acentuam-se as tentativas, de desconstruir o mito da democracia racial, a partir da exposição 

das contradições entre o discurso e a prática das relações raciais no Brasil. 

O mito da democracia racial resultou na propagação de uma das formas mais perversas 

de racismo: velado, dissimulado, que deixa suas marcas, mas esconde seus rastros, sob o 

status da democracia. Esse mito é sustentado por alguns argumentos, que são bem delineados 

por Bernardino (2004): no Brasil as relações raciais são pautadas pela cordialidade, o que foge 

a isso é caso individual; as desigualdades são uma questão de classe social e não de raça; a 

miscigenação torna as pessoas iguais. Esses argumentos, passados de geração em geração, 

continuam a ecoar na contemporaneidade
12

. 

Decorre dessa argumentação uma das maiores dificuldades da nação brasileira: 

“denunciar seu racismo e propor políticas sensíveis à raça” (Bernardino, 2004, P.17). Ora, 

como denunciar o racismo, negando a raça? E como se pode superar uma situação de 

desigualdade e discriminação se não se reconhece a sua existência? A singularidade do 

racismo brasileiro, resultado da construção histórica do ideal de “embranquecimento” e do 

mito da democracia racial, consiste na capacidade de se “afirmar através da sua própria 

negação” (GOMES, 2005, p. 46). E com isso, ele acaba se constituindo naquilo que Munanga 

(2008) nomeia de “crime perfeito”: um racismo sem racistas, que delega às vítimas a culpa de 

sua existência
13

.  

Por outro lado, por mais que se tente dissimular, a raça tem um papel preponderante 

nas relações sociais e institucionais e o racismo continua a ter efeitos reais e danosos na vida 

das pessoas, cujas identidades são alçadas à submissão da cor e da cultura. Isso significa que o 

Brasil, um país que vivencia uma realidade de profundas desigualdades sociais e negação de 

direitos básicos, é ainda mais assimétrico quando se realiza um recorte por cor/raça:  

 

                                                 
12

 Prova disso é que no momento em que escrevo este capítulo, agosto de 2012, está sendo divulgado, numa 

emissora de rádio da cidade de Goiânia, um convite para uma manifestação contra as cotas raciais, implantadas 

na Universidade Federal de Goiás. Na defesa desse evento, foram retomados os mesmos argumentos 

apresentados por Bernardino (2004), como forma de negar a legitimidade das cotas: não existem injustiças 

raciais no sistema educacional (todos são iguais); o aluno/a pobre é que tem dificuldade, isso nada tem a ver com 

raça (o problema é de classe); todos têm as mesmas oportunidades, o que vale é o mérito de cada um (a questão é 

individual). Ideias como essas são exibidas à exaustão em todos os recantos do país, mesmo com a decisão do 

Superior Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade das cotas raciais, e demonstram que perdura ainda a 

crença no paraíso racial brasileiro e, consequentemente, na inexistência de práticas racistas, sobretudo, na esfera 

educacional.  
13

 Para marcar o caráter relacional das categorias identitárias, vale ressaltar que isso se repete com os crimes 

marcados pelo gênero. Há tempos as práticas sociais, perpetuadas pelo machismo, vem imputando às mulheres a 

culpa pelos casos de violência, como é o caso do estupro, em que, não raro, é justificado pelo fato de a vítima ter 

supostamente se comportado como “vadia”. 
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Tanto é verdade que existem problemas comuns que assolam todos os 

brasileiros, como também é verdade que estes dilemas incidem de forma 

desproporcional entre os diferentes grupos que formam a sociedade. No caso 

da população afrodescendente, diante das mazelas do país, a todos os dramas 

que viverá, como os brasileiros em geral, será acrescido o peso do racismo, 

tal como incide sobre os seus ombros, dado o modo de funcionamento do 

modelo brasileiro de relações raciais. (PAIXÃO, 2010, p. 24) 

 

No caso brasileiro, o peso do racismo é traduzido por desigualdades e discriminação 

nas práticas cotidianas, no mercado de trabalho, nas estatísticas educacionais (como as 

apresentadas no Capítulo III), nos usos linguísticos, nas manifestações culturais, nas 

representações midiáticas, nas oportunidades sociais, etc. Ao contrário do se apregoa, não é 

difícil identificar o racismo em nosso país, basta trazer à reflexão algumas imagens, discursos 

e atitudes, acionados com frequência nas relações intersubjetivas e sociais. Nem é preciso 

tecer afirmações profundas sobre isso, as interrogações aqui funcionam como perguntas 

retóricas, para as quais a resposta já é acionada de antemão: somos um país racista e também 

sexista. E é Gonzales (1984) quem traz à tona essas perguntas incômodas, que, mesmo 

enunciadas há quase duas décadas, continuam atuais: 

 

Por que será que dizem que preto correndo é ladrão? Ladrão de que? [...] Por 

que será que dizem que preto quando não caga na entrada, caga na saída? 

Por que será que um dos instrumentos de tortura utilizados pela polícia da 

Baixada é chamado de “mulata assanhada” (cabo de vassoura que 

introduzem no ânus dos presos
14

)? Por que será que tudo aquilo que 

incomoda é chamado de coisa de preto? Por que será que ao ler o Aurélio, no 

verbete negro, a gente encontra uma polissemia marcada pelo pejorativo e 

pelo negativo? Por que será que “seu” Bispo fica tão apavorado com a 

ameaça da africanização do Brasil? Por que será que ele chama isso de 

regressão? Por que vivem dizendo prá gente se por no lugar da gente? Que 

lugar é esse? Por que será que o racismo brasileiro tem vergonha de si 

mesmo? Por que será que se tem o “preconceito de não ter preconceito” e ao 

mesmo tempo se acha natural que o lugar do negro seja nas favelas, cortiços 

e alagados? (GONZALES, 1984, p. 237-238) 

 

Todas essas questões reforçam a necessidade de se “levar a raça a sério”, como é 

proposto por Bernardino (2004), no sentido de não apenas apontar as profundas assimetrias 

raciais de nosso país, mas de se empenhar em modificá-las, subvertê-las. Nesse caso, não há 

como se desvencilhar da discussão sobre raça, uma categoria identitária que, significada e 

                                                 
14

 Isso sem mencionar que, no Brasil, presos são, majoritariamente, negros. De acordo com dados do Sistema 

Integrado de Informações Penitenciárias-InfoPen (2008), eles (a maioria é do sexo masculino) representam 

55,2% da população encarcerada no país.  
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ressignificada nas estruturas sócio-históricas e culturais, impõe a condição de sujeitos 

racializados e a vulnerabilidade às praticas racistas e discriminatórias.  

Em outros termos, se é por meio da raça que o racismo se manifesta e se é por meio 

das relações desiguais de gênero que o sexismo se perpetua, é também por meio da discussão 

crítica desses conceitos que se instaura a possibilidade de articulação de uma luta contra as 

práticas racistas e machistas. Em resumo, mais que ferramentas teóricas, raça e gênero 

constituem uma categoria política importante para reconfigurar a vida em sociedade.  

 

1.5 ARREMATES PROVISÓRIOS 

 

O percurso percorrido até aqui pode não ter sido exaustivo, mas suponho ter sido 

apropriado para evidenciar a complexidade e amplitude das questões envolvendo o processo 

de construção de identidades, bem como a necessidade de compreendê-las tomando por base 

as inerentes instabilidades, fluidez, ambiguidades e contradições. É desse modo que 

enfatizamos que as diversas categorias identitárias, sobretudo aquelas a que dedicamos um 

pouco mais de atenção, gênero e raça, são conceitos relacionais que rejeitam as determinações 

biológicas e exigem que se pense em sua construção a partir dos processos históricos, 

culturais e políticos.   

A discussão delineada encontra concordância na argumentação de Bauman (2001), 

para quem a compreensão da condição líquida da modernidade representa um ponto de partida 

para que se possa, mais que constatar os seus descaminhos, transcendê-la. Sob essa 

perspectiva, Santos (1999) e Bauman (2001) comungam a ideia de que a compreensão das 

instabilidades principia a possibilidade de propor alternativas. Esse posicionamento é bastante 

oportuno e justifica o empreendimento teórico realizado neste capítulo, já que acentua a 

necessidade de refletir sobre a contemporaneidade, sobretudo sobre suas implicações na 

constituição de identidades sociais, como vistas à reinterpretação e reinvenção de seus efeitos.  

Não que isso signifique uma pretensão ingênua de oferecer respostas definitivas, antes 

se refere ao imperativo de se problematizar aspectos fundamentais de um mundo atravessado 

por ambiguidades e assimetrias, que, por isso mesmo, exige a reflexão sobre como as 

identidades são (per)formadas, em suas intersecções linguísticas, generificadas e racializadas.  

Essa discussão revela-se como fundamental para o contexto escolar e a prática 

pedagógica. Isso porque, como afirmamos nos capítulos anteriores, a escola representa uma 

condição paradoxal: ao mesmo tempo em que é o lugar em que se recusa a heterogeneidade 
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identitária, a diferença – o que se pode constatar pelas desigualdades das estatísticas 

educacionais; configura, também, o espaço em que seja possível suscitar o diálogo, a reflexão 

sobre si e o/a outro/a (outro gênero, outra raça, outra sexualidade, outro corpo, etc.) e o “agir 

de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado” (FREIRE, 2011, 

p.109).  

Nesse caso, concordamos com Louro (2010a) que o que marca nossas trajetórias 

escolares não são, limitadamente, os conteúdos programáticos que tivemos de aprender, mas 

nossas experiências humanas e as múltiplas formas que construímos nossas identidades – em 

sua estreita relação com o/a outro/a –  ou fomos autorizados/as a vivenciá-las. É por isso que a 

esfera escolar é o lugar de se favorecer “toda experimentação que torne difícil o retorno do eu 

e do nós ao idêntico” (SILVA, 2012, p. 100). É, assim, um território propício para a 

reelaboração de significados, de questionamento de premissas e subversão de relações de 

poder envolvidas no processo de construção identitária e da diferença.  

Colocar em debate as identidades, não significa, contudo, defender uma apregoada 

“política de tolerância”, que possui um efeito inverso do que é defendido aqui. Reposicionar 

as identidades e a diferença não pode se constituir na instauração de “novas dicotomias, como 

a do dominante tolerante e do dominado tolerado ou a da identidade hegemônica mais 

benevolente e a da identidade subalterna mais respeitada” (SILVA, 2012, p. 98). Antes, nossa 

proposta reside na mobilização de sentidos em torno de nossa constituição identitária, sempre 

cambiante e híbrida, com vistas à subversão das hierarquias, da ficção da unidade, dos 

preconceitos e das discriminações. Tarefas que são, por natureza, complicadas e desafiadoras.  

Dada a complexidade desse debate e a dificuldade de encerrá-lo – duvido mesmo da 

possibilidade de esgotá-lo – sugiro uma pausa, que, contudo, não pode ser feita sem a inclusão 

de um trabalho importante, que alarga a perspectiva teórica delineada. Trata-se da obra de 

Gloria Anzaldúa (2005), mulher, chicana, feminista, de cor, lésbica, mestiça, que descortina a 

sua polivalência identitária e cultural, por meio de uma “prática performática/textual 

transversiva” (COSTA; AVILA, 2005), desestabilizando as relações hierárquicas da 

colonização, cultura e opressão.  

Em La consciência de la mestiza, Andalzúa apresenta um depoimento denso e crítico 

sobre sua condição híbrida, seu entre-lugar e sua recusa às classificações identitárias e 

culturais tradicionalmente impostas. No lugar da estabilidade de ser quem somos e da ilusória 

segurança que isso proporciona, a autora propõe uma transformação, uma nova consciência 

sobre nós mesmos/as e a nossa relação com a alteridade, num “movimento criativo contínuo 
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que segue quebrando o aspecto unitário de cada novo paradigma” (ANZALDÚA, 2005, p. 

707). 

Por tudo isso, o recorte teórico proposto nesse capítulo não intencionou um mero 

preenchimento de espaço, antes ousou problematizar questões imprescindíveis para uma 

pesquisa que adota uma perspectiva interseccionada entre língua e identidades, diferença, 

alteridade, conhecimento e visão politizada, numa abordagem que reforça a necessidade de 

transformação dos contextos excludentes e opressivos. Tudo isso vai ao encontro de uma 

consciência mestiza, das fronteiras, que defende o hibridismo dos sujeitos e das posições 

epistemológicas, como é defendido por Anzaldúa, com quem iniciei essa discussão e a quem 

concedo as derradeiras palavras:  

 

O trabalho da consciência mestiza é o de desmontar a dualidade sujeito–

objeto que a mantém prisioneira, e o de mostrar na carne e através de 

imagens no seu trabalho como a dualidade pode ser transcendida. A resposta 

para o problema entre a raça branca e a de cor, entre homens e mulheres, 

reside na cicatrização da divisão que se origina nos próprios fundamentos de 

nossas vidas, nossa cultura, nossas línguas, nossos pensamentos. Extirpar de 

forma massiva qualquer pensamento dualista no indivíduo e na consciência 

coletiva representa o início de uma longa luta, que poderá, com a melhor das 

esperanças, trazer o fim do estupro, da violência, da guerra. (ANZALDÚA, 

2005, p. 707) 



 

 

 

2. SONHOS QUE SE CONSTROEM ENTRE NUVENS: 

DESCREVENDO A PESQUISA 

 

 

 

A transformação do mundo necessita tanto do sonho quanto a 

indispensável autenticidade deste depende da lealdade de 

quem sonha às condições históricas, materiais, aos níveis de 

desenvolvimento tecnológico, científico do contexto do 

sonhador. Os sonhos são projetos pelos quais se luta. Sua 

realização não se verifica facilmente, sem obstáculos. 

Implica, pelo contrário, avanços, recuos, marchas às vezes 

demoradas. Implica luta. Na verdade, a transformação do 

mundo ao que o sonho aspira é um ato político e seria uma 

ingenuidade não re-conhecer que os sonhos têm seus contra-

sonhos.  

(Paulo Freire, grifos meus)  

 

 

 

Ao evocar, no título e na epígrafe acima, a noção de sonhos, estou defendendo, assim 

como Paulo Freire, a relação interdependente entre projetá-los e colocá-los em prática. Essa é 

uma relação fundamental para pensar a condição desta pesquisa, que defende a necessidade de 

transformar a prática educativa, imersa em obscuridades (“nuvens”), de modo que ela possa 

viabilizar um projeto de sociedade impulsionado pelo agenciamento da pluralidade, equidade, 

dignidade, justiça, liberdade, etc.  

Esses ideais, embora subsidiados por um extenso aparato legal e teórico, podem 

parecer utópicos ou ingênuos quando restritos aos discursos que os conclamam sem o 

comprometimento de torná-los viáveis. Isso não significa, também, que a simples 

transposição do discurso à práxis os efetivariam. Nesse caso, a referência a Paulo Freire é 

oportuna para marcar nossa posição idealizada, que pode sucumbir aos sonhos e utopias, e, ao 

mesmo tempo, engajada e politizada, que projeta possibilidades, com a consciência de que 

elas podem ter “avanços, recuos e marchas às vezes demoradas” (FREIRE, 2000, p. 26). 

Todo esse preâmbulo serve para confirmar que documentos, leis e teorias são 

insuficientes para efetivar uma prática educativa transformadora. Mais que isso, é necessário 

submetê-los à ação, engajá-los no cotidiano, testar suas possibilidades, desafiar seus limites. E 
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é exatamente isso que me proponho a fazer nesta pesquisa, ciente das incertezas e dos riscos 

dessa empreitada.  

Diante disso, este capítulo intenciona esboçar algumas possibilidades de colocar em 

prática os pressupostos teóricos aqui defendidos, a partir da implantação e desenvolvimento, 

no contexto de uma instituição pública escolar, de um grupo de estudos, centrado na proposta 

de problematizar as identidades sociais, seus processos discriminatórios e sua constituição em 

práticas linguísticas. Com essa perspectiva participativa e politizada, intenciono traçar alguns 

caminhos para que o ensino-aprendizagem de língua portuguesa na escola possa “atravessar 

fronteiras e quebrar regras”; ser pensado para “a ação e a mudança” (PENNYCOOK, 2006, p. 

82); e instigar reposicionamentos coletivos.  

E para melhor apresentação deste trabalho, realizo uma breve explanação das bases 

teórico-epistemológicas dessa investigação bem como seu caráter intervencionista. Na 

sequência, contextualizo a pesquisa, delineando seus procedimentos metodológicos e seu 

instrumental descritivo e analítico.  

 

2.1 PERCURSOS EPISTEMOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Em virtude de seu caráter pluridisciplinar e dinâmico, esta investigação insere-se no 

paradigma da pesquisa qualitativa. Esse campo de investigação apresenta múltiplas 

perspectivas e interpretações, o que o torna bastante complexo e limita qualquer tentativa de 

defini-lo em termos lineares e estáveis. Por outro lado, o estudo qualitativo oferece um 

conjunto de práticas interpretativas, que possibilitam uma visão mais ampla do(s) objeto(s) de 

pesquisa, justamente por assumir a natureza sócio-histórico-cultural e política desse(s) 

objeto(s).  

 Denzin e Lincoln (2006), baseadas na dificuldade de se determinar categoricamente a 

pesquisa qualitativa, apresentam uma definição geral que nos ajuda a compreender as 

implicações desse campo de estudo: 

 

A pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o observador no 

mundo. Consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que 

dão visibilidade ao mundo. Essas práticas transformam o mundo em uma 

série de representações, incluindo as notas de campo, as entrevistas, as 

conversas, as fotografias, as gravações e os lembretes. Nesse nível, a 

pesquisa qualitativa envolve uma abordagem naturalista, interpretativa, para 

o mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus 



59 

 

cenários naturais tentando entender, ou interpretar, os fenômenos em termos 

dos significados que as pessoas a eles conferem. (DENZIN; LINCOLN, 

2006, p. 17) 

 

Nesse caso, estamos defendendo uma metodologia de investigação que supere a 

finalidade de instaurar um conjunto de abstrações, conceitualizações e regras, universalmente 

aplicáveis. Antes, é necessário situá-la numa perspectiva que permitam “conversas críticas em 

torno da democracia, da raça, de gênero, da classe, dos Estados-nações, da globalização, da 

liberdade e da comunidade” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 16). Isso significa a possibilidade 

de consolidação de um projeto democrático e equitativo de sociedade e educação, por meio de 

um fazer científico que assuma um apelo à ação (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 179), 

comprometido ético e politicamente com a transformação social.  

Vários/as autores/as, em contraposição aos paradigmas positivistas de ciência, têm 

afirmado a necessidade de um estudo investigativo situado (HARAWAY, 1995), 

transgressivo (PENNYCOOK, 1998; 2006), ajustado às noções de política, ética e poder 

(hooks, 2008; MAKONI; PENNYCOOK, 2007), caracterizado por uma pluralidade 

epistemológica (SANTOS; MENESES, 2010) e pela emergência de um “conhecimento 

prudente para uma vida decente” (SANTOS, 1988, p. 60).  Todas essas conceitualizações 

comungam a prerrogativa de se problematizar a multiplicidade constitutiva da ciência e a 

dinâmica da produção do conhecimento, associada às estruturas sociais, identitárias e de 

poder. 

Assumir essa perspectiva em uma pesquisa que focaliza as relações entre linguagem e 

constituição de identidades no contexto escolar é transcender as teorizações e epistemologias 

tradicionais do campo da Linguística, sobretudo da Linguística Aplicada (LA). E na tentativa 

de delinear uma nova agenda para a LA, Pennycook (1998) sugere a incorporação de um 

“pós-modernismo com princípios”. Essa proposta leva em consideração algumas concepções 

oriundas dos estudos da pós-modernidade, dentre os quais Pennycook destaca a produção 

teórica do movimento feminista e das “vozes do Terceiro Mundo”. Cada uma dessas 

produções, dentro do seu próprio escopo, recusa a produção modernista hegemônica do 

conhecimento e das identidades e propõe uma epistemologia alternativa, que problematize 

nossas formas de ser, estar e atuar via linguagem, no mundo contemporâneo.  

Nesse caso, é imprescindível agregar as contribuições teóricas do feminismo sobre a 

constituição generificada, sexualizada e racializada das relações sociais e legitimar as críticas 

desse movimento à organização sociocultural, à fixidez dos sentidos, às estabilizações dos 
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sujeitos e das práticas discursivas. Em linhas gerais, assumir em uma pesquisa uma 

perspectiva feminista, significa contrapor-se aos modelos universalistas de um fazer científico 

objetivo, neutro, dicotômico e reducionista e argumentar, com Haraway (1995): 

 

A favor de políticas e epistemologias de alocação, posicionamento e situação 

nas quais parcialidade e não universalidade é a condição de ser ouvido nas 

propostas a fazer de conhecimento racional. São propostas a respeito da vida 

das pessoas, a visão desde um corpo, sempre um corpo complexo, 

contraditório, estruturante e estruturado, versus a visão de cima, de lugar 

nenhum, do simplismo. [...] O feminismo ama outra ciência: a ciência e a 

política da interpretação, da tradução, do gaguejar e do parcialmente 

compreendido. (HARAWAY, 1995, p. 30-31) 

 

Nesse caso, o paradigma feminista defende que pesquisar é sempre um fazer social, 

interpretativo, crítico, parcial, comprometido com a práxis e a transformação das relações 

desiguais de gênero, raça, classe, idade etc. Assumir essa perspectiva no contexto de sala de 

aula é uma tarefa complexa e até mesmo arriscada, já que não temos um modelo 

metodológico pronto, que nos indique o caminho e nos forneça garantias de bons resultados. 

Por outro lado, é exatamente essa imersão em espaços movediços que instiga a pesquisa, pois 

ela é por si só o lugar da dúvida, não da certeza, e, por isso mesmo, requer relações 

colaborativas, dialógicas e não opressoras.     

 Essa condição e a realidade complexa do contexto escolar, esboçada nos capítulos 

anteriores, conduziu a pesquisa de campo à proposta de um trabalho partilhado e cooperativo, 

entre pesquisadora/participante e alunos e alunas, na tentativa de possibilitar “uma produção 

de conhecimento coletiva, colaborativa, apoiada na experiência de todos/as” (LOURO, 2010, 

p. 114) e agregar reflexão e ação.  

Nesse caso, a cooperação se estabelece a partir da formação de um grupo de estudos. 

Por outro lado, para não ficar presa a idealizações, essa parceria é instituída sob alguns 

paradoxos e algumas contradições, inerentes às relações de poder. Isso porque, embora 

tenhamos construído coletivamente um processo de ruptura de visões estabilizadas de língua, 

identidades, cultura e educação, não posso desconsiderar o fato de que esse foi um projeto 

previamente planejado e consequentemente coordenado por mim.  

 Ao elegermos a interação como fundamento de nosso trabalho, assumimos a troca de 

conhecimentos, opiniões e responsabilidades, bem como as interpretações múltiplas e, por 

vezes, divergentes, as quais exigiram reflexões, negociações, e (re) configurações constantes. 

Em outros termos, o processo participativo e dialógico não escapa ao conflito, antes é movido 
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por ele e se não há como negá-lo, é melhor tê-lo ao nosso favor e concordar que “o conflito se 

transforma em uma ferramenta produtiva porque dá vida à colaboração”, como bem aponta 

Ibiapina (2008, p. 40).   

 Desse modo, reconheçamos o caráter híbrido dessa pesquisa e concordamos com 

Denzin e Lincoln (2006) que “nenhum método é capaz de compreender todas as variações 

sutis na experiência humana contínua” (p. 33). Assumir a instabilidade, por outro lado, não 

significa que a pesquisa é conduzida às cegas, sem escopos e finalidades. Justamente por ser 

localizada e parcial, a pesquisa se envereda por caminhos intencionados, sujeita a não chegar 

onde se quer, mas é feita de tentativas. Nesse caso, ouso dizer que minha investigação teve a 

pretensão de se materializar como um instrumento útil de reflexão coletiva e transformação 

humana, pedagógica e social. Na sequência, apresento como foi delineada essa ousadia.  

 

2.2 DESCRIÇÃO DO ESTUDO 

 

Ciente da instabilidade do contexto e da exigência de flexibilidade no planejamento e 

execução da pesquisa de campo, propus desenvolvê-la no âmbito do Instituto Federal de 

Goiás – Campus Inhumas, a partir da formação de um grupo de estudos, coordenado por mim, 

em parceria voluntária com alunos e alunas dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. 

Para melhor descrever essa ação, ela foi decomposta em quatro tópicos: no primeiro 

caracterizo o contexto de pesquisa, o grupo de estudos e sua duração; no segundo, enfoco 

os/as participantes; no terceiro apresento os instrumentos e procedimentos adotados na 

geração e análise dos materiais empíricos, para utilizar, como faz Denzin e Lincon (2006), um 

termo substitutivo para dados; e no quarto, esboço a metodologia de análise e interpretação 

desses materiais. 

 

2.2.1 Situando o campo 

2.2.1.1 Histórico e caracterização do contexto  

 

 A pesquisa foi realizada no âmbito do Instituto Federal de Goiás (IFG) – 

Campus/Inhumas, uma instituição pública federal, multicampi e pluricurricular, de educação 

básica, superior e profissional.  
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O IFG tem uma longa trajetória, que remonta à antiga capital do Estado de Goiás, Vila 

Boa, onde a instituição iniciou suas atividades em 23 de setembro de 1909, sob o nome de 

Escola de Aprendizes e Artífices, conforme decreto nº 7556, do então presidente da 

República, Nilo Peçanha. O objetivo dessas escolas, implantadas em todos os estados do país, 

era o desenvolvimento do ensino profissional, primário e gratuito, por meio de cursos e 

oficinas de trabalho manual ou mecânico como serralheria, sapataria, marcenaria, alfaiataria, 

marcenaria, selaria etc. Para entender melhor a vocação inicial dessa instituição, é importante 

resgatar as considerações que justificam o decreto de criação das Escolas de Aprendizes e 

Artífices: 

 

[...] 

Considerando: 

que o augmento constante da população das cidades exige que se facilite às 

classes proletarias os  meios de se vencer as difficuldades sempre crescentes 

da lucta pela existência;  

que para isso se torna necessário, não só habilitar os filhos dos 

desfavorecidos da fortuna com o preparo technico e intelectual, como fazel-

os adquirir habitos de trabalho profícuo, que os afastará da ociosidade 

ignorante, escola do vício e do crime; 

que é um dos primeiros deveres do Governo da Republica formar cidadões 

uteis à nação. [...] 
15

 

(BRASIL, 1909, s/p) 
16

 

 

Em 1942, com a mudança da capital do Estado de Goiás, a escola foi transferida para 

Goiânia e denominada Escola Técnica de Goiânia, oferecendo cursos técnicos na área 

industrial.  Em 1965, a instituição ganha maior autonomia e passa a ser considerada uma 

autarquia federal, recebendo o nome de Escola Técnica Federal de Goiás e ampliando sua 

oferta de cursos técnicos de nível médio. Essa escola foi transformada, em 1999, em Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Goiás (CEFET-Go), especializado na oferta de educação 

tecnológica em diferentes modalidades e níveis, inclusive os cursos superiores, autorizados a 

partir da criação dos CEFETs. Finalmente, ao término de 2008, o CEFET-Go foi  

transformado em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), como 

parte integrante do Projeto de Lei 3775/2008, que instituiu a criação de 38 institutos federais, 

e seus respectivos campi, em diversas regiões brasileiras.  

                                                 
15

 Mantenho a ortografia do documento fonte. 
16

 A referência a esse documento é oportuna para antecipar a discussão apresentada no II capítulo, em que serão 

abordadas as implicações do modelo de instrução voltada às classes populares, baseado no trabalho produtivo e 

operacional, corporificando a estratificação e as desigualdades entre quem deve trabalhar e quem pode estudar.  

Enfim, esse delineamento do contexto de pesquisa é conveniente para fomentar discussões posteriores. 
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Como parte integrante do projeto de expansão da Rede Nacional de Educação 

Profissional e Tecnológica, o IFG conquistou autonomia equiparada às universidades federais, 

ampliou seu escopo e áreas de atuação, com a oferta de cursos técnicos de nível médio, cursos 

superiores, Licenciaturas, Pós-graduação etc. Com isso, a instituição vem atendendo um 

número cada vez maior e diversificado de estudantes, na capital (Campus sede) e em nove 

cidades goianas: Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Formosa, Inhumas, 

Itumbiara, Jataí, Luziânia e Uruaçu. Em virtude dessa polivalência e extensão de atuação, o 

IFG sustenta demandas, projetos, responsabilidades e resultados que vêm se tornando 

gradativamente mais complexos.   

 Uma vez que a rede de educação federal goiana é extensa, optamos por realizar a 

pesquisa no campus de Inhumas, a 45 km da capital. Inaugurado em 2007 como uma Unidade 

Descentralizada (Uned) do Cefet-Go e transformado em Campus Inhumas em 2008, essa 

instituição é caracterizada como um polo importante e estratégico de educação pública de 

formação profissional, ofertando cursos técnicos e superiores na área de Química, Informática 

e Alimentos, à cidade de Inhumas e munícipios circunvizinhos. 

Por último, e não menos importante, a opção pelo campus de Inhumas deveu-se ao 

fato de esse ser o meu local de trabalho
17

, onde tenho maior facilidade de acesso e 

conhecimento da dinâmica institucional. Como não seria possível investigar todos os níveis 

de ensino ofertados pelo campus, elegi o Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio, por ser 

a maior área de atuação da instituição e com a qual tive maior contato em minha experiência 

docente no IFG. 

 

2.2.1.2 Formação do grupo de estudos  

 

 A proposta inicial da pesquisa era gerar material empírico no contexto de uma 

pesquisa colaborativa entre a pesquisadora e outra professora do Instituto Federal de Goiás-

Campus Inhumas, que ministrava aulas de Língua Portuguesa e Literatura para as três turmas 

de 2ºano, dos três cursos técnicos ofertados, incluindo todos/as os/as alunos/as das turmas 

indicadas, e, indiretamente, outros membros da comunidade escolar como diretor/a, 

                                                 
17

 No momento de escrita desta tese, encontro-me legalmente afastada para capacitação no curso de doutorado. 

Meu período de licença iniciou-se em fevereiro de 2010, com término definido para fevereiro de 2013, podendo 

ser prorrogado por mais 12 meses.  
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coordenador/a, bibliotecário/a, os quais poderiam cooperar com o desenvolvimento da 

pesquisa, por meio do compartilhamento de informações, documentos e experiências.  

A ideia era planejar e desenvolver em conjunto aulas que privilegiassem, dentro do conteúdo 

programático, os temas das identidades, linguagem, relações raciais e de gênero. Inclusive 

esse projeto, devidamente indexado com o Termo de Anuência da Instituição, a Declaração de 

Compromisso da Professora e os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, foi aprovado 

pelo Comitê de Ética da UFG, sob o protocolo 194/11. Todavia, a uma semana de início das 

aulas, em agosto de 2011, a professora me avisou que não iria participar da pesquisa porque 

estava sendo transferida para outro campus.  

Obviamente, esse fato causou um enorme transtorno. Primeiramente, tentei uma 

parceria com outros/as docentes, mas os horários, a disponibilidade e a disposição das aulas 

em turmas e cursos distintos não possibilitaram o trabalho compartilhado. Na sequência, o 

IFG declarou greve, que se estendeu até a metade do segundo semestre de 2011. Tudo isso 

não só atrasou o cronograma como exigiu uma reestruturação da pesquisa de campo. 

 Foi dessa forma que tive a iniciativa de, no início do primeiro semestre de 2012, 

formar um grupo de estudos, intitulado: Língua(gem) e práticas identitárias, cujo objetivo foi 

empreender um processo de  ensino/aprendizagem de língua portuguesa, a partir da reflexão e 

problematização das identidades sociais, de forma a instigar a compreensão de si, do/a outro/a 

e de sua diversidade. Em linhas gerais, a ideia inicial foi mantida, a problematização no 

contexto escolar da linguagem e das identidades sociais, o que mudou foi a formatação do 

trabalho, para a qual tive que adaptar os termos de consentimento exigidos pelo Comitê de 

Ética da UFG (Apêndice A), de forma a esclarecer aos/as participantes e/ou seus responsáveis 

(no caso de alunos/as menores de 18 anos) sobre a natureza e objetivos da pesquisa. Esses 

termos foram entregues aos alunos/as no primeiro encontro do grupo para que pudessem levá-

los para casa e devolvê-los assinados, caso consentissem, no encontro posterior. Nessa 

ocasião, todos os termos de consentimento foram devidamente assinados, sem restrição 

alguma na participação dos/as envolvidos/as. 

A divulgação do grupo foi realizada duas semanas antes de seu início, por meio de 

cartazes (Apêndice B) expostos na dependência da escola, convidando alunos e alunas dos 

cursos técnicos de nível médio, independentemente da série e curso, a participarem do grupo, 

realizado no contra turno das aulas regulares.   

 O cronograma inicial de desenvolvimento do grupo de estudos previa seu início em 

agosto de 2011, estendendo-se até dezembro de 2011, mas pelos motivos apresentados no 
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item anterior, a pesquisa de campo foi realizada entre março e julho de 2012, contabilizando 

12 encontros, cada um com duas horas de duração. 

 

2.2.2 Participantes  

 

2.2.2.1 Pesquisadora/professora 

 

Ainda que eu me identifique, na ocasião da pesquisa de campo, como uma mulher 

branca, 39 anos, heterossexual, casada, mãe de um menino, professora, pertencente à classe 

média, cristã etc., isso não é suficiente para representar as identidades que me compõem e 

transformam-me continuamente. Talvez eu até tenha iniciado esta pesquisa acreditando na 

“ilusão da unidade”, a que alude Hall (2006), mas a construção deste trabalho rompeu com 

essa miragem, sobretudo durante o período em que fui a campo partilhar ideais e expectativas. 

Nesse território confirmei, com Denzin e Lincoln (2006), que não apenas levamos os eus para 

o campo, mas estabelecemos outros eus nesse campo. 

Aceitando minha fluidez, localizo-me na tessitura desta tese como autora, 

pesquisadora, professora, intelectual-ativista, uma voz corporificada e interessada, que se 

constitui de outras vozes para não só compor um texto acadêmico, mas para discutir as 

possibilidades de ser, viver e conviver. Essa não é uma tarefa simples, mas não recuso os 

riscos de levá-la a sério, fazendo minhas as palavras de Anzaldúa (2000): 

 

O perigo ao escrever é não fundir nossa experiência pessoal e visão do 

mundo com a realidade, com nossa vida interior, nossa história, nossa 

economia e nossa visão. O que nos valida como seres humanos, nos valida 

como escritoras. O que importa são as relações significativas, seja com nós 

mesmas ou com os outros. (ANZALDÚA, 2000, p. 233) 

 

Dessa forma, minha postura como pesquisadora/professora foi a de proporcionar um 

espaço democrático de reflexão crítica, de vínculos e confiança mútua entre os/as integrantes 

do grupo de estudos, de modo que todos/as pudessem exercer sua liberdade de expressão e 

seu comprometimento com as transformações sociais. Embora eu tenha procurado diminuir a 

distância entre mim e os/as alunos/as participantes do grupo, não pude me iludir com a 

inexistência de instâncias de poder, as quais perpassam toda e qualquer relação social. Nesse 
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caso, preciso concordar com Louro (2010), em sua análise sobre as ambiguidades inerentes à 

pedagogia feminista, que 

 

o poder se exerce mais na forma de rede do que em um movimento 

unidirecional, então não será possível compreender as práticas educativas 

isentas desses processos. A construção de uma prática educativa não sexista 

[e não racista] necessariamente terá de se fazer a partir de dentro desses 

jogos de poder. Feministas ou não, somos parte dessa trama e precisamos 

levar isso em conta. (LOURO, 2010, p.119, itálico da autora e acréscimos 

meus) 

 

Assim, adotando o papel de coordenadora do grupo, couberam-me as funções de 

planejamento, seleção de textos e atividades, mediação dos debates, organização e 

cumprimento do cronograma, mas tudo em diálogo constante com todos/as os/as integrantes 

do grupo, que tiveram liberdade de discordar da programação e sugerir textos e temas para a 

discussão.  

 

2.2.2.2 Alunos e alunas participantes 

 

 A pretensão pela participação de estudantes do nível médio, em sua maioria 

adolescentes e jovens, foi motivada, inicialmente, pelo fato de serem reiteradas socialmente 

ambiguidades inerentes a essa faixa etária. Por um lado, percebe-se uma exaltação a esse 

período de vida, que emerge como expressão de liberdade, ousadia, descontração, 

caracterizado pela “possibilidade de trânsito maior em relação aos códigos rígidos do 

moralmente louvável e do moralmente condenável” (LYRA et al., 2002, p. 10). Por outro 

lado, a adolescência e a juventude estão associadas à noção de crise, instabilidade, 

descompromisso, num processo em que são ressaltados os fatores de risco (uso de drogas 

lícitas e ilícitas, descompromisso social, sexo sem proteção, gravidez não planejada, 

delinquência, violência e criminalidade). Essa ambiguidade padroniza e cristaliza diferenças, 

performa identidades e reforça estereótipos e desigualdades etárias, raciais e de gênero.   

Também não podemos descartar as dificuldades que os/as estudantes do nível médio 

apresentam ao realizar tarefas que envolvam leitura, interpretação e produção textual, 

caracterizadas, numa abordagem tradicional, como descontextualizadas, desnecessárias, 
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repetitivas e desgastantes
18

. E como essa pesquisa defende que o desenvolvimento de 

habilidades linguísticas e discursivas garante não só um bom rendimento escolar como 

viabiliza a produção de conhecimento e a possibilidade de plena participação social, procurei 

adotar uma prática interativa e dinâmica de leitura e produção de textos. Dessa forma, essas 

atividades foram reconfiguradas em práticas sociais, com a proposta de que os/as participantes 

tivessem a oportunidade de ampliar suas visões sobre os processos de formação identitária, a 

partir da construção dialógica, da reflexão crítica, da ação cooperativa e do respeito à 

alteridade e às diferenças. 

Nesse contexto, nos encontros iniciais inscreveram-se, de forma voluntária, 5 alunos e 

19 alunas, dos cursos técnicos do IFG-Campus Inhumas, com exceção de um aluno do curso 

superior de Bacharelado em Informática, que solicitou a sua participação nos encontros, ao 

que não houve objeção. Houve também o interesse de participação de dois professores da 

instituição, que elogiaram a iniciativa do grupo, mas não tinham disponibilidade para esse 

compromisso, pois estavam, na ocasião, ministrando aula no mesmo horário em que 

ocorreram os encontros.  

Houve uma oscilação muito grande nessa participação dos/as estudantes, que se 

configurou, inclusive, na diferença substancial no número de questionários preenchidos (um 

dos instrumentos de pesquisa adotado), contabilizando 24 no início e 8 ao final dos encontros. 

O perfil desses/as 24 participantes
19

 iniciais, levantado na primeira parte do primeiro 

questionário, pode ser assim sintetizado:  

  

                                                 
18

 Esse panorama do ensino de leitura e escrita no nível médio será aprofundado no capítulo IV. 
19

 O perfil desses/as participantes, as características dos questionários e a organização dos encontros serão 

melhor detalhados e problematizados no capítulo posterior. 
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Quadro 1: Perfil dos/as participantes 
(números absolutos ( ) e percentuais %) 

Nota* A totalização de 26 alunos nesta categoria se justifica pelo fato de dois alunos terem marcado duas opções 

de escolha: Batizado/Família e Batizado/Opção própria. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Itens Características dos/as participantes 

Idade  
(anos) 

Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove 
Quarenta 

e Seis 

      

      

(1) - 4,17% (8) - 33,33% (11) - 45,83% (3) - 12,50% 
(1) - 

4,17%       

Sexo 
Masculino Feminino 

            

            

(5) - 
20,83% (19) - 79,17%             

Cor/Raça 
questão      
aberta 

Branca Negra Parda Amarela Indígena 
      

      

(10) - 
41,67% (3) - 12,50% (7) - 29,17% (2) - 8,33% 

(2) - 
8,33%       

Cor/Raça 
questão 
objetiva 

Branca Preta/Negra Parda Amarela Indígena 
      

      

(10) - 
41,67% (2) - 8,33% (8) - 33,33% (2) - 8,33% 

(2) - 
8,33%       

Local de 
Nascimento 

Goiás Rondônia São Paulo 
          

          

(22) - 
1,67% (1) - 4,17% (1) - 4,17%           

Opção       
religiosa 

Batista Católica 
Testemunha 

de Jeová 
Espírita 

Evangélic
a 

Protestant
e 

    

    

(1) - 4,17% (14) - 58,33 (1) - 4,17% (3) - 12,50% 
(2) – 
33% 

(3) – 
,50%     

Motivo               
de opção 
religiosa * 

Batizado Família Opção Própria Outro motivo 
        

        

(5) - 0,83% (6) - 25% (14) - 58,33% (1) - 4,17%         

Escolaridade 
mãe/resp. 
feminina 

Nunca foi        
à escola 

1º Grau                 
Até 4ª série 

1º Grau                    
Após 4ª série 

1º Grau 
completo 

2º Grau 
completo 

Superior 
completo 

Pós-
Graduaçã

o 

Sem 
informações 

(1) - 4,17% (5) - 20,83% (3) - 12,50% (1) - 4,17% (6) - 25% 
(4) - 

16,67% 
(3) - 

12,50% (1) - 4,17% 

Escolaridade 
pai/resp. 

masculino 

1º Grau                 
Até 4ª série 

1º Grau                    
Após 4ª série 

1º Grau 
completo 

2º Grau 
incompleto 

2º Grau 
completo 

Superior 
completo 

Pós-        
Graduaçã

o 

Sem             
informações 

(5) - 
20,83% (6) - 25% (1) - 4,17% (2) - 8,33% 

(4) - 
16,67% 

(1) - 
4,17% 

(2) - 
8,33% (3) - 12,50% 

Exercício de 
atividade 

remunerada 

Sim: 
Iniciação 
científica 

Garçonete/             
Caixa 

Doméstica Não 
      

      

(3) - 
12,50% (1) - 4,17% (1) - 4,17% (1) - 4,17% 

(21) - 
87,50%       

Participação       
do salário 

Próprio 
sustento 

Sustentado 
parcial 

Sustenta               
família e a si 

Não trabalha 
        

        

(1) - 4,17% (1) - 4,17% (1) - 4,17% (21) - 87,50%         

Faixa salarial 
familiar 

Até 01 s.m. 01 a 03 s.m. 04 a 06 s.m. 10 a 15 s.m. 
16 a 20 

s.m. 
Não sabe 

    

    

(1) -  
4,17% (11) - 45,83% (8) - 33,33% (2) - 8,33% 

(1) - 
4,33% 

(1) - 
4,17%     
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Uma breve síntese desse Quadro 1 leva à observação de que o grupo formou-se com 

predominância de mulheres, adolescentes jovens, goianos/as, brancas e pardas, sem emprego, 

e de classe média baixa.  

 

2.2.3 Instrumentos e procedimentos de pesquisa 

 

2.2.3.1 Análise documental 

 

 Adotamos o recurso da análise documental por considerá-lo um instrumento relevante 

na abordagem qualitativa, uma vez que permitiu situar o estudo a partir do aparato legal que o 

justifica. Além disso, os documentos constituem fontes relativamente estáveis e reveladoras, 

já que podem ser consultados mais de uma vez e possibilitam a compreensão e 

contextualização das informações e dos materiais empíricos gerados na pesquisa de campo. 

 Nessa perspectiva, como forma de compreender as regulamentações, diretrizes e 

projetos da Educação no Brasil, sobretudo da Educação Técnica e Tecnológica, foram 

consultados alguns documentos fundamentais para a compreensão das questões que norteiam 

essa investigação. Nesse caso, foram analisadas leis federais, Parâmetros Curriculares 

Nacionais, decretos, dentre outros documentos, que regulamentam a educação e atuação dos 

Institutos Federais. 

 

2.2.3.2 Aplicação de questionários aos/alunos/as 

 

Foram aplicados ao grupo dois questionários, cujas respostas foram dadas de forma 

anônima. O primeiro deles (Apêndice C), entregue no início dos encontros, foi composto por 

22 questões objetivas, divididas em três partes: Ficha de perfil, Diversidade na escola e 

Questões complementares sobre diversidade.  O intuito desse questionário foi mapear o perfil 

dos/as participantes, bem como seus conhecimentos sobre a temática das identidades 

marcadas pelo gênero e raça; o posicionamento dos/as alunos/as em relação aos temas; a 

avaliação do projeto político escolar em relação à educação como exercício da diversidade.  

O segundo questionário (Apêndice D), aplicado no encontro final, foi composto de 10 

questões, 4 objetivas e 6 abertas, divididas em duas partes: Sobre identidade e diversidade 

(com a repetição de uma questão do questionário inicial) e Sobre a participação no grupo 



70 

 

Língua(gem) e identidades. Esse instrumento objetivou avaliar as possíveis consequências da 

proposta de intervenção no processo de ensino/aprendizagem de língua portuguesa.  

 

2.2.3.3 Encontros/aulas dialogados  

 

Apesar de se tratar de um grupo de estudos extracurricular, foi inevitável utilizar o 

termo aula durante os encontros. Os/as alunos/as consideraram essa atividade como sendo 

uma aula de língua portuguesa, chamando-me sempre de professora e posicionando-se como 

alunos e alunas numa classe regular. Como essa iniciativa foi ao encontro de minha proposta 

de intervenção nas aulas de língua portuguesa, não fiz objeção terminológica, ainda que eu 

preferisse adotar o termo e a postura de encontros de um grupo de estudos sobre língua e 

identidades. Sob essa perspectiva, planejei e coordenei o grupo como 

professora/pesquisadora, buscando conduzi-lo de forma colaborativa e democrática. 

Nossos encontros foram, então, pautados por procedimentos pedagógicos que, à luz do 

trabalho de Fabrício e Moita Lopes (2010), nortearam nossa proposta interventiva: 

 

 Reformulação dos conteúdos da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura, abrindo 

espaço para reflexão e discussão de temas relativos à linguagem, cultura, gênero, raça, 

sexualidade, diversidade etc., os quais estão previstos em documentos oficiais e 

exigem uma abordagem mais sistemática. 

 Historicização e contextualização desses temas-conceitos, possibilitando a percepção 

de sua construção sócio-histórico-cultural e de sua polissemia. 

 Leitura, interpretação e discussão de gêneros e suportes textuais diversificados 

(documentários, textos de jornais e revistas, hipertextos, peças publicitárias, músicas 

etc.). Nessa empreitada, busquei estimular os/as alunos/as à reflexão, à criticidade e a 

estabelecer relações entre os textos e o mundo social, discutindo seus processos de 

tessitura textual e discursiva bem como seus efeitos de sentido.  

 Estímulo à relação dialógica entre texto e leitor/a, objetivando a compreensão, a 

interpretação e a ressignificação de conteúdos, por meio da produção de novos textos. 

A cada encontro foi proposta a produção de textos orais e/ou escritos diversificados, 

de maneira individual e/ou coletiva. A produção desses textos foi impulsionada pelas 

discussões realizadas nos encontros e incentivada a ser compartilhada entre o grupo, 

com outras turmas, a família, dentre outros. Pretendeu-se oferecer estímulos e 
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propósitos para essa produção textual. Negociação de novas regras interacionais entre 

os/as participantes: desenvolvimento de estratégias comunicativas e de ação 

cooperativa; desenvolvimento da habilidade de ouvir e respeitar as opiniões do/a 

outro/a; adaptação a novos arranjos espaciais interativos (em duplas, em grupos 

menores, maiores, em debates etc.). Esses procedimentos pedagógicos possibilitaram a 

reconfiguração da sala de aula e das práticas sócio discursivas comuns a esse espaço, 

uma vez que engendraram “novos regimes de atenção, novos regimes de interação; 

novos regimes de sociabilidade e compromisso; novos regimes espaço-temporais; 

novos modos de co-construção de sentido” (FABRÍCIO, 2007, p.127) 

 

 

2.2.3.4 Gravações audiovisuais 

 

 A intenção inicial era gravar em vídeo e áudio todos os encontros, porém tive alguns 

obstáculos que impossibilitaram o trabalho de filmagem.  

Em primeiro lugar, não consegui captar profissionais para tal tarefa, nem em Goiânia e 

nem em Inhumas, em ambos os lugares obtive orçamentos exorbitantes
20

, justificados ora pela 

distância, ora pela regularidade e duração dos encontros. Resolvi então adquirir uma máquina 

fotográfica de boa resolução e, com auxílio de um tripé, realizar os vídeos por conta própria.  

Contudo, também não tive êxito, pois as dificuldades na utilização dos recursos da máquina 

me impediram de gravar encontros inteiros, isso porque ou o aparelho desligava-se 

automaticamente, ou não suportava o tempo de gravação, ou, ainda, descarregava a bateria.  

Por fim, tive de descartar a opção de filmagem e me ater apenas à gravação em áudio 

de todos os encontros do grupo, com exceção do primeiro, em que ainda não tinham sido 

assinados os termos de consentimento dos/as participantes, conforme orientação do Comitê de 

Ética da UFG. É importante mencionar que esse recurso de gravação em áudio possibilitou o 

registro dos encontros e manteve a validade da pesquisa, ainda que haja algumas falas 

incompreensíveis em determinados trechos da gravação, limitações não incomuns a esse tipo 

de recurso.  

  

                                                 
20

 Cheguei a receber um orçamento de R$ 800,00 por encontro, o que contabilizaria, ao término do grupo R$ 

9.600,00, totalmente inviáveis aos “bolsos” da pesquisadora. 
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2.2.3.5 Transcrição das gravações em áudio 

De forma inevitável, a tarefa de transcrição é árdua, já que o texto oral é extenso, 

variável, sujeito a interferências externas e, consequentemente, difícil de ser manipulado e 

representado. O trabalho de transformar fala, entonação, gestos, hesitações, silêncios, pausas 

etc. em escrita demanda tempo, paciência e homogeneidade na sistematização do material 

linguístico.  

Por outro lado, publicações antigas, como a de Ochs (1979), ou mais recentes, como a 

de Young (2001), apontam para os problemas relacionados ao fato de a transcrição ser 

“entextualizada”, tomada como um objeto cultural a ser avaliado e influenciado pelas relações 

sociais entre falantes e ouvintes, as quais “afetam o que é incluído no texto, o que é excluído 

do texto, como o texto é alterado para refletir a visão do transcritor sobre o que está sendo dito 

e o que o transcritor considera como apropriado e inapropriado compartilhar”
21

 (YOUNG, 

2001, p.11, tradução minha).  

Tendo isso por base, a transcrição do material em áudio não foi considerada uma 

tarefa mecânica e puramente metódica, de forma a requerer símbolos fonéticos, demarcações 

e convenções minuciosas, já que não era nosso objetivo realizar uma análise conversacional 

detalhada. Também não foi feito um trabalho “a grosso modo”, à revelia de critérios e 

organização.   

Na tentativa de encontrar um interstício nessa tarefa complexa e fornecer maior 

credibilidade à investigação, foi realizada a audição repetida e prolongada de todo o material 

gravado. Em outros termos, os encontros foram ouvidos à exaustão. E ainda que eu reconheça 

a impossibilidade de reconstituição neutra e completa dessas situações comunicativas, 

busquei, na repetição, captar não só o dito, mas suas condições de produção e a diversidade da 

interação verbal e não verbal, incluindo os risos, os silêncios, as ênfases, as interrupções etc. 

Dessa forma, para facilitar a escrita e a leitura, utilizei, nas transcrições, o sistema ortográfico 

do português brasileiro, seguido dos sinais convencionais de pontuação gráfica. Nesse 

processo, foram utilizados alguns recursos simbólicos, numa adaptação do trabalho de Moita 

Lopes (2002).  

 

 

                                                 
21

 “These social relations affect what is included in the text, what is excluded from the text, how the text is 

altered to reflect the copier’s view of what is being said, and what the copier regards as appropriate and 

inappropriate to share.”  
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Quadro 2: recursos simbólicos utilizados  

Recursos de transcrição 

P            Professora/pesquisadora 

Nome  fictício Aluno/a participante 

As  Vários/as alunos/as falando ao mesmo tempo 

(...)  Trechos que foram saltados 

(xxx)  Algo inaudível 

/   Pausa curta 

//  Pausa longa 

[   Fala sobreposta 

/=   Fala truncada ou interrupção abrupta 

Sublinhado  Indica ênfase 

MAIÚSCULAS  Indicam um tom de voz elevado 

“Aspas”. Indicam que o/a falante está lendo 

{Colchetes}  Correspondem aos comentários ou esclarecimentos da pesquisadora 

 Fonte: elaborado pela autora, a partir de Moita Lopes (2002) 

 

 

A inserção das transcrições no texto é referenciada por uma abreviatura, 

correspondente ao número do encontro e ao título do módulo
22

, como exemplo IIIPUBME (III 

Encontro, módulo Publicidade- Meios Eletrônicos). A tabela completa com todas as siglas dos 

módulos se encontra no Apêndice E para consulta. 

 

2.2.3.6 Notas de campo  

 

Como não se pode confiar exclusivamente nos recursos tecnológicos, mantive durante 

todo o tempo de duração do campo um registro escrito dos encontros, anotando fatos, 

impressões, reflexões, conflitos e desdobramentos das discussões realizadas. Esse registro 

pessoal, quase intuitivo, composto de descrição e reflexão, foi realizado ao final de cada 

encontro, para não comprometer a interação com o grupo, com o objetivo de organizar e 

facilitar a análise dos materiais gerados. 

 

                                                 
22

 A divisão dos encontros em módulos será explicitada em capítulo posterior. 
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2.2.4 Princípios teórico-metodológicos da interpretação dos materiais empíricos 

 

 O material gerado na pesquisa de campo é extenso e bastante heterogêneo, composto 

por: 2 questionários, as discussões orais dos textos e temas sugeridos, obtida nas 24 de horas 

de gravação dos encontros realizados, as notas de campo e as atividades escritas pelos/as 

alunos/as. Para interpretar e analisar esse complexo e rico material, baseio-me nas 

perspectivas da pesquisa qualitativa, abordadas na primeira seção deste capítulo.  

 Nessa perspectiva, a pesquisa é sempre um ato de interpretação, que se concretiza 

enquanto é construída (KINCHELOE; MCLAREN, 2006). Em outros termos, é no processo 

que a compreensão e a interpretação se materializam. A tessitura do texto corporifica o “todo 

significativo”, por onde circulam e são performados valores, ideologias, a alteridade e as 

relações contextuais. Desse modo, em alusão a Austin (1980), ao escrever e por escrever, 

realizo a ação de interpretar.  

Não se pode, contudo, ignorar o grande desafio que se impõe a quem pesquisa e 

escreve e, principalmente, a quem ambiciona articular trabalho acadêmico e compromisso 

sociopolítico. Essa posição de pesquisador/a que se pretende autor/a foi problematizada no 

trabalho de Soares (2011), para quem a questão da autoria não escapa a duas questões 

fundantes: para quem pesquisamos e para quem escrevemos? Segundo a autora, enquanto que 

para o/a escritor, grosso modo considerado o/a autor/a de textos literários, a escrita se 

constitui como um “gesto criador”, “fruto de inspiração” ou “exigência interna”, para o/a 

pesquisador/a-autor/a, escrever é um imperativo acadêmico, que se manifesta na necessidade 

de “dar a público o conhecimento que produziu” (SOARES, 2011, p. 83). Nesse caso, a 

escrita para o/a pesquisador/a está subordinada aos/as leitores/as, que, irremediavelmente, 

atuam no mesmo espaço de expressão acadêmica: periódicos científicos, revistas 

especializadas, anais de congressos etc. 

Diante disso, a questão da escrita acadêmica constitui uma questão complexa, 

manifesta não só nas possibilidades de interpretações enviesadas, mas, sobretudo, na 

necessidade de vencer o obstáculo de se voltar exclusivamente para os/as leitores/as da 

academia. Extrapolar essa espécie de escrita-espelho, que busca os pares, é uma tarefa árdua, 

talvez até utópica, mas para uma tese que ousa o sonho e almeja possibilidades de expressar 

conhecimentos partilhados, imbuídos do compromisso de transformação social, essa é uma 

empreitada que vale o empenho.  
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Como não seria justo enunciar minhas análises visando apenas meus pares, elas foram 

tecidas e categorizadas conforme a intervenção dos/as participantes, esses que inspiraram e 

viabilizaram a produção escrita e de quem os conhecimentos produzidos não puderam ser 

sonegados. Desse modo, a escrita, enquanto um jogo que extravasa suas próprias regras e em 

contínuo processo de ser invertido e subvertido (FOUCAULT, 2002), constitui uma 

enunciação de múltiplas vozes, interpretações e apropriações.  

E ainda que eu necessite de inúmeras descrições, tabelas e convenções para subsidiar 

as interpretações e análises dos materiais empíricos, esses recursos são incapazes de abarcar a 

completude do material construído no desenvolvimento do grupo. Eles constituem-se de 

tentativas de mobilizar os significados estabelecidos nos processos de construção da pesquisa 

de campo. Além disso, eles estão sujeitos à natureza corpórea, múltipla e intencionada da 

visão da pesquisadora (HARAWAY, 1995), que, em uma versão feminista da objetividade, 

não tem nada de indiferente. Haraway (1995) adota uma forma bem interessante para ilustrar 

como a visão consiste num sistema ativo, que estabelece modos diferentes de ver e 

compreender: 

 

Não há nenhuma fotografia não mediada, ou câmera escura passiva nas 

explicações científicas de corpos e máquinas: há apenas possibilidades 

visuais altamente específicas, cada uma com um modo maravilhosamente 

detalhado, ativo e parcial de organizar mundos. Todas essas fotografias do 

mundo não deveriam ser alegorias da mobilidade infinita e da 

permutabilidade, mas da elaborada especificidade e diferença e do amoroso 

cuidado que as pessoas têm de ter ao aprender como ver fielmente do ponto 

de vista do outro, mesmo quando o outro é a nossa própria máquina. 

(HARAWAY, 1995, p. 22) 

 

Tudo isso para afirmar que minhas reflexões são projetos interpretativos, localizados, 

constituídos por práticas discursivas, materiais e coletivas. Por essa razão, eles estão 

comprometidos com as questões sociais mais amplas e se organizam em prol da 

transformação das relações de desigualdade e opressão, na escola e fora dela. 

Bhabha (1998) fala da impossibilidade de se enclausurar teoria e política e dos 

equívocos de considerá-las conceitos binários e distanciados. Em consonância com esse 

argumento, também não acho coerente aprisionar a pesquisa a um plano metódico, fechado e 

isento de responsabilidades, pois nossas escolhas metodológicas devem ser guiadas pela ética 

e pelo comprometimento com as pessoas que envolvemos em nossos estudos. Sob essa 
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perspectiva, o levantamento e a exploração dos materiais empíricos acabam se distanciando 

dos métodos convencionais e dos posicionamentos reprimidos.  

A pesquisa acadêmica deve, desse modo, aceitar o desafio de desenvolver 

metodologias ativistas, perspectivas contextualizadas e pedagogias transformadoras (MAMA, 

2010). Para isso, pesquisadoras e pesquisadores necessitam questionar continuamente a si 

próprios/as e o trabalho que executam, de forma que duvidem sempre das pretensiosas 

convicções sobre identidades, epistemologias e métodos.  

Enfim, admitindo minha condição provisória de pesquisadora-professora, que recusa a 

neutralidade e assume suas responsabilidades sociais, alinhavo esse percurso reafirmando 

minhas aspirações e suas consequências, que são também conclamadas por Fine et al (2006), 

as quais reproduzo: 

 

Que tenhamos uma responsabilidade ética de nos afastarmos da postura de 

indiferença que tanto domina o meio acadêmico [...] Se assumimos com 

seriedade a capacitação de nossos alunos em [...] engajarem-se nas lutas da 

comunidade e em teorizar as condições de (in) justiça social, temos que 

reconhecer que expressões e movimentos por mudança social acontecem em 

diversos locais – nos tribunais, nos gabinetes do legislativo, na mídia, nas 

organizações comunitárias e nos grupos eclesiásticos, assim como no meio 

acadêmico – e, portanto, por meio de textos variados. (FINE et al, 2006, p. 

136-137)



 

 

 

 

 3. ENTRE LEIS E DOCUMENTOS: VALIDANDO PRÁTICAS 

EDUCATIVAS NÃO DISCRIMINATÓRIAS  

 

 

O problema que temos diante de nós não é filosófico, mas 

jurídico e, num sentido mais amplo, político. Não se trata de 

saber quais e quantos são esses direitos (humanos), qual é sua 

natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou 

históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais 

seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes 

declarações, eles sejam continuamente violados.  

(Norberto Bobbio) 

 

A essência dos Direitos Humanos é o direito a ter direitos.  

(Hannah Arendt) 
 

 

 Os fundamentos de educação escolar, sobretudo do ensino médio profissional e 

tecnológico, delineados nesta investigação estão assentados na proposta de uma prática 

igualitária, democrática, libertadora, que respeite e valorize as identidades sociais e a 

diversidade. Essa não é, obviamente, uma defesa isolada ou inovadora, já que podemos 

destacar inúmeros autores e autoras que, a partir de épocas e campos disciplinares distintos, 

têm se dedicado a esse estudo. Da mesma forma, são numerosos os documentos e aparatos 

legais que validam essa noção de prática educativa escolar.  

Mais do que afirmar essa amplitude teórica e jurídica é necessário compreendê-la, sob 

uma perspectiva relacional e continuada, já que tanto as leis quanto as teorias interferem, ou 

tem a pretensão de interferir, na prática educacional. E se acreditamos que o que se diz ou se 

impõe sobre esse contexto está sempre em relação a, consideramos conveniente resgatar as 

suas dimensões, referências e implicações. Nesse caso, optamos por iniciar nossa discussão 

recorrendo a alguns documentos que regulamentam e fornecem legitimidade às práticas 

escolares brasileiras. Isso porque os documentos, como fontes estáveis e reveladoras, 

possibilitam a compreensão e contextualização das estruturas, dos princípios e da organização 

de direitos e deveres. 
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Ainda que eu insista na relevância de análise desses documentos, seria impossível 

referendá-los à exaustão, haja vista a abundância e extensão de regulamentações instituídas no 

decorrer da História da educação no Brasil. Da mesma forma os propósitos desse trabalho não 

comportam uma análise cronológica detalhada, o que justificam alguns recortes temporais e 

pontuais na apresentação dos documentos.  

Sendo assim, proponho neste capítulo tecer uma leitura atenta de alguns documentos 

que regulam a educação brasileira, a partir de uma sucinta trajetória historiográfica, das leis 

gerais às específicas, principalmente às que regem a educação profissional de nível médio, 

que constitui o foco de interesse desta pesquisa.  Nesse percurso, consideraremos, também, as 

análises tecidas por pesquisadores/as de diferentes áreas do conhecimento, que contribuem 

para a compreensão das leis, das teorias que as corroboram ou invalidam, bem como dos 

contextos sócio-históricos em que são instauradas as políticas públicas de educação no Brasil.  

 

3.1 PONTO DE PARTIDA: CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE 

 

No que diz respeito ao itinerário de deliberações sobre o ensino técnico no Brasil, há 

uma série de legislações específicas, que procuram adaptar esse nível escolar às demandas 

sócio-histórico-culturais. Por outro lado, elas só têm validade se consideradas dentro de um 

conjunto maior de documentos que regulamentam a educação na escola. Nesse caso, não se 

pode desvincular a educação escolar de sua condição precípua: um direito garantido por lei.  

 Essa garantia está estabelecida na lei suprema da nação brasileira, a Constituição da 

República Federativa do Brasil. Promulgada em 1988, acrescida de inúmeras emendas 

constitucionais posteriores, e em vigor até a atualidade, a Constituição é a regulamentação que 

antecede e norteia todos os demais dispositivos normativos. A legalidade e efetividade desse 

documento são bem resumidas por Barroso e Barcellos (2003), quando afirmam que:  

 

As normas constitucionais conquistaram o status pleno de normas jurídicas, 

dotadas de imperatividade, aptas a tutelar direta e imediatamente todas as 

situações que contemplam. Mais do que isso, a Constituição passa a ser a 

lente através da qual se lêem e se interpretam todas as normas 

infraconstitucionais. A Lei Fundamental e seus princípios deram novo 

sentido e alcance ao direito civil, ao direito processual, ao direito penal, 

enfim, a todos os demais ramos jurídicos. (BARROSO; BARCELLOS, 

2003, p. 3-4)  
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É a partir da Constituição Federal, doravante CF, que se tem afirmada e garantida a 

importância da educação no desenvolvimento individual e coletivo. No texto dessa legislação 

a educação é legitimada como um direito social, vinculado à obrigatoriedade de educação 

escolar, a ser efetivada pelo Estado. Esse mesmo texto introduz os instrumentos jurídicos e 

processuais para a garantia desse direito. E embora reconheçamos as dificuldades históricas e 

políticas de efetivação de direitos no contexto brasileiro, não podemos enfraquecer a 

importância de declará-los. É por essa razão que destacamos a relevância da CF, para além de 

uma declaração imponente e de retórica vazia, pois concordamos com Cury (2002) que:  

 

A declaração e a garantia de um direito tornam-se imprescindíveis no caso 

de países, como o Brasil, com forte tradição elitista e que tradicionalmente 

reservam apenas às camadas privilegiadas o acesso a este bem social. Por 

isso, declarar e assegurar é mais do que uma proclamação solene. Declarar é 

retirar do esquecimento e proclamar aos que não sabem, ou esqueceram, que 

eles continuam a ser portadores de um direito importante. Disso resulta a 

necessária cobrança deste direito quando ele não é respeitado. (CURY, 

2002, p. 259, grifo meu) 

 

De antemão, o art. 6º da CF assegura que a educação constitui um direito social, sendo 

elencada, inclusive, como o primeiro de uma série de outros, tais como a saúde, o trabalho, 

etc. Essa primazia da educação é reiterada no art. 205, em que se afirma que  “a educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, s/p). Tal definição 

deixa explícito que a educação constitui um direito humano fundamental, a ser incentivado e 

promovido pela tríade: família, sociedade e Estado, em que a atuação necessária do Estado 

não prescinde da coparticipação da família e da sociedade.  

E dentre os princípios desse direito, anunciados no art. 206, destacam-se o inciso I, o 

da “Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”, o inciso II, o da 

“gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais” e o inciso VII, o “da garantia de 

padrão de qualidade”. Esses princípios são ainda detalhados no art. 208, em que se formulam 

algumas garantias para a efetivação do direito à educação, dentre as quais se destacam: 

 

I – ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua 

oferta gratuita para todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria. 

II – progressiva universalização do ensino médio gratuito. (BRASIL, 1988, 

s/p) 
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Essa breve revisitação ao texto da CF possibilita compreender que o Estado assume o 

compromisso formal de efetivar o direito à educação, uma efetivação que abrange desde os 

códigos e planos da administração pública até as diretrizes que regem os currículos da 

educação escolar. E esse compromisso vai além da simples oferta de educação escolar, pois 

está previsto que essa se concretize de forma democrática, igualitária e com qualidade, o que 

está argumentativamente reiterado nos termos: todos, igualdade, gratuidade, público, 

universalização, desenvolvimento pleno, padrão de qualidade. Dessa forma, a lei alinha a 

educação ao desenvolvimento pessoal, à efetivação da cidadania, à participação no mundo do 

trabalho e estende essas atribuições ao ensino escolar, cujo acesso e permanência são 

garantidos a todos brasileiros e brasileiras, sem qualquer restrição.  

Com isso, pressupõe-se que o direito à educação se efetiva a partir do reconhecimento 

e agenciamento de duas condições essenciais: a igualdade e a diversidade. Embora esses 

conceitos pareçam contraditórios e não sejam detalhados no texto da CF, é possível 

depreendê-los quando retomamos a premissa básica de uma educação que alcance todos e 

todas, garantida e protegida pelo poder público (art. 206, inc. I). Nesse caso, a igualdade é o 

princípio norteador de uma sociedade democrática, cujos membros tenham possibilidades 

reais e semelhantes de acesso aos conhecimentos legitimados pela educação escolar. A 

igualdade não prevê discriminação, ao contrário, a nega e a recusa, por isso uma educação 

igualitária respeita e valoriza a diversidade. E no ordenamento legal a concepção de 

diversidade aparece sob a forma de valorização do “pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas” (art. 206, inc. III), bem como de “respeito aos valores culturais e artísticos, 

nacionais e regionais” (art. 210), no que se refere à fixação dos conteúdos curriculares 

mínimos.  

Podemos notar, portanto, que a CF defende e promulga a educação como um direito 

humano imprescindível, justamente pela possibilidade desse direito se converter em práticas 

sociais mais igualitárias e democráticas. Essa peculiaridade da lei transcende a noção 

contemporânea de educação escolar como exigência única e exclusiva para a inserção 

profissional e a supõe como prerrogativa de cidadania social e participação política e, por isso 

mesmo, deve ser almejada, reivindicada e amparada por todos os/as componentes do trio 

supracitado: família, sociedade e Estado. 

Ainda em relação à CF, destaca-se o art. 227, o qual afirma:  

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
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além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988, s/p) 

 

Em atendimento a esse ordenamento jurídico é criado o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), Lei 8 069, de 13/07/1990. Esse documento assegura a esses indivíduos 

direitos particulares, dada “a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em 

desenvolvimento” (art.6). E dentre outros, destaca-se o direito à educação escolar, o qual deve 

ser exercido com o apoio e a integralização do poder público, da família e da comunidade 

social, de onde se extrai o papel preponderante do Conselho Tutelar, um órgão civil criado 

pelo ECA com a finalidade de zelar pelo cumprimento dos direitos instituídos.  

Em seu art. 53, O Estatuto prevê que: “A criança e o adolescente têm direito à 

educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 

cidadania e qualificação para o trabalho.” Esse artigo é particularizado em princípios, que, em 

reafirmação à CF, garantem: 

 

 I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - direito de ser respeitado por seus educadores; 

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 

escolares superiores; 

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 

V - acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

(BRASIL, 1990, s/p) 

 

O que é particularmente relevante no Estatuto é a ênfase dada à função social da 

escola e a declaração do sujeito aluno/a como um “sujeito de direito” 
23

. No primeiro caso, a 

instituição escolar é conclamada a ser um espaço de efetivação de direitos, em que ela 

necessita assumir responsabilidades sociais, que prescindam dos aspectos meramente 

pedagógicos. Isso pressupõe uma escola  

 

comprometida com o seu entorno, uma escola democrática, aberta à 

participação, uma escola comunitária, um verdadeiro espaço pedagógico-

cultural e de socialização da pessoa em desenvolvimento, uma escola 

formadora de cidadãos, pessoas preparadas para o exercício de direitos e o 

cumprimento de deveres. (KONZEN, 2000, p.187) 

                                                 
23

 Esse é um termo jurídico que, em linhas gerais, significa ser titular de um direito. Representa a condição 

básica de exercício da cidadania plena. De acordo com autores e autoras como Costa e Lima (2000), a noção de 

“sujeito de direitos” no contexto escolar é fundamental, pois reafirma a exigibilidade do direito à educação, 

afinal “ninguém que seja sujeito de direito pode ser excluído do direito a que tem prerrogativa pela sua própria 

condição”. (COSTA; LIMA, 2000, p. 302) 
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Esse caráter democrático e ativo da escola é também estendido à participação dos/as 

estudantes na comunidade escolar, aos/as quais é atribuído um papel dinâmico. Mais que 

simples receptores/as de conteúdos autorizados pela escola, as crianças e os/as adolescentes 

adquirem maior autonomia para participar como autores e autoras do processo educacional e, 

consequentemente, colaborar com a construção de uma escola comunitária e comprometida 

com as demandas sociais.  

O estatuto constitui, assim, uma iniciativa de demarcação da necessidade e dos meios 

jurídicos de proteção à criança e ao/a adolescente, com ênfase na família e na escola. E essa, 

especificamente, é conclamada a assumir sua atuação compartilhada na concretização, de 

forma justa e democrática, de um direito imperativo ao desenvolvimento de crianças e jovens: 

o da educação. 

 

3.2 LEIS GERAIS DA EDUCAÇÃO  

 

A amplitude e relevância que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente atestaram à educação culminaram na formulação de uma nova regulamentação 

para educação no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, lei 

9.394/96. Essa lei, que levou quase dez anos para ser promulgada, em virtude de longas e 

confusas tramitações e reformulações, normatiza o ensino formal brasileiro ao mesmo tempo 

em que constitui uma representação das peculiaridades e perspectivas desse ensino. 

A LDB, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro, em póstuma homenagem ao seu 

relator, está estruturada em 92 artigos, os quais dispõem sobre os princípios educativos; os 

níveis e as modalidades de ensino; a organização curricular; as atribuições da União, dos 

Estados e dos Municípios; a distribuição dos recursos financeiros destinados à educação; a 

formação de seus profissionais, enfim regula e regulamenta toda a estrutura e funcionamento 

da educação nacional. 

O texto da LDB não possui um teor exaustivo e detalhado, o que tem sido motivo para 

várias críticas, como a de Saviani (2008), que a acusa de ser uma lei generalista e inócua. Em 

relação aos princípios e fins da educação, essa legislação limita-se à reprodução, com 

pequenas alterações de vocabulário, dos artigos 205 e 206 da Constituição Federal. Além 

disso, o texto traz uma definição vaga de educação escolar, quando afirma que essa “deverá 

vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”, conforme está estabelecido no inc. II do 

art. I. Aliás, essa função formativa da educação, que ora centra-se no mundo produtivo, ora na 
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formação geral, tem sido alvo de inúmeras discussões e contradições históricas, que 

posteriormente serão retomadas neste trabalho, principalmente no ponto em que os 

documentos legislam sobre a educação profissional.  

Embora reconheçamos esse caráter limitado da LDB, sobretudo a ambiguidade que ela 

provoca em relação ao que se compreende por “mundo do trabalho” e “ prática social”, não 

podemos nos esquecer de que essa é a legislação em vigor, a qual determina e orienta toda e 

qualquer deliberação a respeito da educação nacional. Ademais, essas imprecisões discursivas 

também nos ajudam a refletir sobre a complexidade das políticas educacionais no Brasil, 

imersas em conflitos, interesses e ideologias nem sempre explícitos e dissonâncias entre 

diretrizes e práticas cotidianas. 

Essa é uma lei que se inicia com a afirmação de que a educação não representa uma 

prerrogativa da escola, antes reconhece que os “processos formativos” desenvolvem-se em 

várias instâncias: “na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais” (art. I). Apesar de essa abrangência não ser o foco da 

regulamentação, que se limita a disciplinar a educação escolar, ela sinaliza uma concepção 

que compreende a escola integrada à vida social. Admite-se que a escola não pode ter função 

exclusiva, nem isolada, nem alheia a um processo mais amplo de formação humana. 

É sob essa perspectiva que a LDB fundamenta o princípio da educação básica, 

composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. De acordo com o art. 

22: 

 

A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-

lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

(BRASIL, 1996, s/p) 

 

Nesse ponto, a legislação enfatiza a importância da educação básica seja pela 

integração entre os vários níveis de ensino, que abrangem o período mais extenso de 

escolaridade, seja pela amplitude do seu conceito. Nesse caso, há um entendimento mais 

amplo da função social da educação básica, concebida como instrumento de fomento à 

cidadania e à plena inserção na sociedade e no âmbito profissional.  

Isso é confirmado também pelas diretrizes que devem nortear os conteúdos 

curriculares, as quais são apresentadas no art. 27: 
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I – a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e 

deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

II – consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada 

estabelecimento; 

III – orientação para o trabalho; 

IV – promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-

formais.  

(BRASIL, 1996, s/p) 

 

Dada a amplitude de material teórico produzido sobre currículo escolar, depreende-se 

que esse seja um dos tópicos educacionais mais discutidos nas últimas décadas e, sobre esse 

tema, a LDB estabelece que os conteúdos curriculares dos ensinos médio e fundamental 

tenham uma base comum, com intuito de assegurar uma formação básica unificada, seguida 

de uma parte diversificada, a ser implementada de acordo com as peculiaridades de cada 

sistema e instituição escolar. E essas propostas curriculares devem atender às demandas 

sociais e profissionais, que englobam a busca pelo desenvolvimento coletivo e pela 

organização democrática.  

Os princípios norteadores do currículo, embora apresentem uma retórica interessante e 

bem intencionada, são criticados por apresentarem um teor generalista, que não diz 

claramente o que se deve ou não ensinar nas escolas. Isso justifica, inclusive, várias 

reformulações posteriores ao texto da LDB, as quais incluíram a obrigatoriedade de 

determinadas disciplinas ou componentes curriculares na educação básica, bem como a 

elaboração de documentos mais específicos como os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) ou as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM). Por outro lado, 

não se pode negar que essa imprecisão nos conteúdos curriculares acaba recusando a sua 

padronização e abre espaço para a pluralidade, as adaptações e inconstâncias. 

Diante disso, podemos admitir, em concordância com Lopes (2004, p. 201), que: “o 

objetivo do poder central não deve ser simplesmente o de limitar ou de constranger as 

possibilidades de reinterpretação de suas definições curriculares pelo contexto da prática”. 

Isso leva a crer que a LDB fornece abertura para interpretar os dispositivos curriculares, que 

estão em consonância com o princípio geral da educação básica (art. 22), para além da 

vagueza e indefinição. Nesse caso, atestamos que a regulamentação supera uma visão estreita 

de currículo e permite compreendê-lo como “política cultural” (LOPES, 2004), em que 

questões como gênero, raça, juventude, trabalho, lazer, dentre outras, “não podem ser 

apagadas dos currículos, nem tratadas transversalmente” (LOPES, 2004, p. 203), já que esses 

tópicos estão contidos tacitamente na terminologia da lei: cidadania, valores fundamentais, 

direitos, respeito, ordem democrática, dentre outros. 
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Essa tendência a não padronizar ou restringir os conhecimentos estende-se a todos os 

níveis e modalidades de ensino, inclusive ao ensino médio. Caracterizado como o último nível 

da educação básica, o ensino médio sustenta um projeto educativo amplo, afinado com a 

contemporaneidade, em que a ênfase recai sobre os sujeitos aprendizes e o aprimoramento de 

suas relações sociais e produtivas. A complexidade e os desafios dessa etapa estão traduzidos 

nos seguintes incisos do art. 35 da LDB: 

 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  

II.  a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar  aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 

a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  

III.  o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo  a  

formação  ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico;  

IV.  a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos  

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

(BRASIL, 1996, s/p) 

 

Esses objetivos demonstram que a lei maior da educação brasileira coaduna-se com as 

demandas sócio-histórico-culturais, que cada vez mais exigem uma maior e qualitativa 

escolaridade, a qual recusa o modelo de acumulação de saberes e supõe sujeitos autônomos, 

críticos, capazes de ressignificar os conhecimentos e as práticas socais.  

Os princípios instituídos na LDB são corroborados pela exigência de elaboração de um 

Plano Nacional de Educação, contendo diretrizes e metas a serem cumpridas no prazo de dez 

anos. Essa tarefa é delegada à União, em parceria com os Estados e Municípios e tem a 

finalidade de delinear um diagnóstico da educação no Brasil e, a partir dele, definir 

prioridades, metas e estratégias de ação para o enfrentamento dos seus problemas. Seguindo 

essa determinação, foi aprovado pela Lei 10.172, de 09/01/2001, o Plano Nacional de 

Educação (PNE), cuja vigência compreendeu o período de 2001 a 2010. Em virtude do 

encerramento da validade desse documento, foi elaborado um novo PNE, para vigorar de 

2011 a 2020, o qual foi enviado ao Congresso em Dezembro de 2010, mas, chegando ao final 

de 2011, ainda não foi regulamentado.  

O primeiro e extinto PNE apresentou um diagnóstico complexo da área, seguido de 

295 metas. Todavia, o exagero quantitativo, as impossibilidades de sistematização e 

concretização das propostas, a falta de diálogo entre o Plano e as demandas sociais e a não 

previsão orçamentária fizeram com que esse documento fosse desacreditado já em sua 
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formulação. E num balanço qualitativo, pode-se afirmar que o PNE de 2001 não passou de 

“carta de intenção”, para usar uma expressão de Valente e Romano (2002).  

Com metas mais enxutas, 20 no total, e maior participação popular em sua elaboração, 

o PNE de 2011 configura um novo compromisso para antigas prioridades e, em hipótese 

otimista, pode transformar a realidade educacional do país. Embora não tenha saído ainda do 

papel, em virtude de sua longa tramitação e quase 3000 emendas, esse documento estabelece 

algumas diretrizes desafiadoras: 

 

Erradicação do analfabetismo; universalização do atendimento escolar; 

superação das desigualdades educacionais; melhoria da qualidade de ensino; 

formação para o trabalho; promoção da sustentabilidade sócio-ambiental; 

promoção humanística, científica e tecnológica do país; estabelecimento de 

meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do 

produto interno bruto; valorização dos profissionais da educação; difusão 

dos princípios de equidade, respeito à diversidade e gestão democrática da 

educação. (PROJETO DE LEI, 2011, p. 15) 

 

No encaminhamento em que se solicita a normatização do PNE 2011-2020, está 

incluída uma mensagem do Ministro da Educação, Fernando Haddad, intitulada “Explanação 

de motivos nº 033”, que é endereçada à Presidência da República. Nesse texto é apresentada 

uma retrospectiva do projeto, além de justificativas para a efetivação das metas e estratégias 

de ação propostas, por meio da ênfase à educação escolar como instância fundamental de 

exercício da diversidade. Vale ressaltar a concepção de instituição educativa, como lócus de 

efetivação de direitos, que subjaz esse documento: 

 

[...] é fundamental atentar para as demandas da sociedade, como parâmetro 

para o desenvolvimento das atividades educacionais. Como função social, 

cabe reconhecer o papel estratégico das instituições da educação básica e 

superior na construção de uma nova ética, centrada na vida, no mundo do 

trabalho, na solidariedade e numa cultura da paz, superando as práticas 

opressoras, de modo a incluir, efetivamente, os grupos historicamente 

excluídos: entre outros, negros, quilombolas, pessoas com deficiência, povos 

indígenas, trabalhadores do campo, mulheres, lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais (LGBT). (PROJETO DE LEI, 2011, p.57) 

 

As diretrizes e metas propostas no PNE-2011 estão longe de serem denominadas 

modestas, mas também não são inovadoras, uma vez que apenas afirmam com maior clareza e 

especificidade o que já havia sido asseverado em documentos anteriores. A diferença se 

observa na forma de dizer, que excede as abstrações das regulamentações gerais. Tanto o PNE 

quanto as legislações específicas, que serão destacadas na sequência, explicitam e delimitam 
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aquilo que nas leis anteriores aparece sob a tutela de conceitos amplos como cidadania, 

diversidade, igualdade, democracia. 

Trata-se, então, de uma questão de identificação e nomeação. A quem são endereçados 

os direitos? De quem se fala, afinal? Mais que citar nomes apenas, o texto do Ministro da 

Educação, ao nomear “os grupos historicamente excluídos” confere-lhes existência, reitera 

suas identidades, num movimento performativo em que o ato de nomear já é a própria ação.  

Nesse caso, precisamos retomar a concepção performativa de linguagem, proposta por 

Austin (1980), para quem os atos performativos agem sobre o mundo, para perceber que a 

força da lei não está restrita ao uso da palavra em si, mas às condições e convenções que as 

governam. Isso implica que a nomeação está submetida a algumas regras para ser bem 

sucedida, ou feliz nos dizeres austinianos, o que na lei se configura nas posições de quem 

nomeia e de quem é nomeado/a. E, ao instituir os “sujeitos de direitos”, invocando sua 

existência por meio da ação de nomear, a legislação acaba se configurando num ato político, 

que tanto pode legitimar identidades quanto limitá-las. Isso porque a nomeação, como ato de 

identificação socioculturalmente construído, representa “ao mesmo tempo, o estabelecimento 

de uma fronteira e também a inculcação de uma norma” (BUTLER, 2010 p.161) e institui 

uma tensão entre unidade e diferença, subjetividade e alteridade, naturalização e diversidade, 

inclusão e exclusão. 

Em outras palavras, o caráter performativo do texto jurídico instaura um debate em 

torno das identidades, da referência a grupos identitários, cujos direitos são assegurados em 

virtude de sua delimitação como outros/as e de sua oposição àqueles/as que se legitimam 

como mesmo (FERREIRA, 2006). Essa posição relacional que perpassa o discurso jurídico 

está assentada em intrincadas relações de poder, hierarquizadas e reiteradas nas práticas 

discursivas e sociais, as quais servem de referência para (re) interpretações no texto da lei.  

Se considerarmos os acréscimos, as modificações e emendas nas regulamentações, 

perceberemos que esses não alteram os preceitos originais, mas os justificam, esclarecem, 

delimitam, performam. Embora isso tenha uma relação direta com a aplicabilidade das leis, 

que será retomada posteriormente, o que nos interessa nesse momento é considerar essas 

alterações legais no campo da educação. Por que foram produzidas? Que demandas atendem? 

Que identidades e contextos pretendem performar? Essas e outras questões constituem o foco 

da próxima seção.   

  

3.3 LEIS E DOCUMENTOS ESPECÍFICOS  
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As leis gerais, como a Constituição e a LDB, não constituem textos completos e 

definitivos e estão sujeitos a acréscimos, modificações e atualizações, conforme se prevê no 

art.60 da própria CF. No campo educacional há uma abundância de documentos específicos, 

que normatizam desde a organização do sistema educacional à carreira e formação de seus 

profissionais. Esses são divididos em Leis, Decretos, Portarias Normativas, Pareceres e 

Resoluções do Conselho Nacional da Educação, que buscam regulamentar e regular os 

princípios e as práticas escolares nacionais, em todos os níveis e modalidades de ensino.  

Considerando a diversidade de escopo, objetivos e referências contextuais que 

perpassam cada uma dessas regulamentações, demarcaremos três para atender nossas 

finalidades de discussão: as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, a Lei 

10.639/03 e a Lei 11.645/08, seguidas de suas bases legais e complementos. 

Em observância à CF e à LDB, que previamente legislaram sobre a necessidade de 

implantação de um currículo mínimo comum, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), 

constituem normas que visam orientar o planejamento curricular da Educação Básica, fixadas 

pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). As diretrizes, resultado de inúmeras discussões 

sobre currículo escolar, iniciadas na década de 1990, foram implantadas em quase 

concomitância com outro documento de ampla divulgação nacional, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), elaborados pelo Ministério da Educação (MEC).  A diferença 

entre esses dois documentos, grosso modo, está nas instâncias políticas-administrativas que os 

constituíram, e no caráter de orientação, que é referencial nos PCNs e obrigatório nas DCNs.  

Embora reconheçamos as tensas e controversas relações entre essas duas elaborações 

curriculares, nos ocuparemos da análise das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio, doravante DCNEM, em virtude de seu enquadramento normativo na legislação 

educacional, a partir do Parecer CEB n.º 15/1998 e da Resolução n.º 3/1998
24

.  

Por ora, podemos acrescentar que, em interessante artigo, Bonamino e Martinez 

(2002) discorrem sobre as formas de encaminhamento e o conteúdo das duas propostas 

curriculares, relativas ao Ensino Fundamental, e demonstram a falta de conexão entre as 

instâncias políticas responsáveis pelos documentos, MEC e CNE. Apesar de difundirem 

                                                 
24

 As Diretrizes Curriculares Nacionais adotadas, tanto as que dispõem sobre o Ensino Médio quanto as que 

normatizam a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, correspondem ao ano de 1998. Esse material era o 

que estava atualizado quando da pesquisa documental, do planejamento e desenvolvimento do grupo de estudos 

Língua(gem) e práticas identitárias, constituindo, portanto, nosso referencial normativo. No primeiro e segundo 

semestre de 2012, O Conselho Nacional de Educação institui novas Diretrizes Curriculares, dispostas sob as 

Resoluções  Nº 2, de 30 de janeiro 2012, para o Ensino Médio e , Nº 6, de 20 de setembro de 2012, para a 

Educação Profissional. Sob esse referencial, destacamos um interessante artigo de Sabrina Moehlecke, 

disponível em http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v17n49/a02v17n49.pdf . Para essa autora, que não está sozinha em 

sua defesa, as novas Diretrizes, apesar de serem alardeadas como inovadoras, trazem nova roupagem para 

antigos problemas, apresentando lacunas e tímidas e esparsas mudanças.  

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v17n49/a02v17n49.pdf
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princípios comuns, esses documentos omitem-se mutuamente, não havendo nos PCNs 

referência explícita às DCNs e vice-versa. Essa desintegração está relacionada a uma disputa 

política por espaços e competências e acabaram reforçando o caráter normativo das DCNs e o 

papel administrativo do órgão que a elaborou. Por outro lado, ainda que não sejam 

compulsoriamente impostos às escolas, os PCNs acabaram influenciando os discursos e 

projetos pedagógicos e provocando alterações materiais ou idealizadas nos currículos 

escolares, conforme se lê em Silva Jr. (2002). E um retorno a essa relação entre PCNs e 

organização curricular será realizado no próximo capítulo, onde se discutirá o ensino de 

língua portuguesa. 

Em relação às DCNEM, integra-se ao texto curricular um relatório, que visa tecer um 

panorama das peculiaridades do Ensino Médio, suas demandas e fundamentos, ainda que sua 

constituição textual esteja repleta de citações literárias e de complexa tradução e 

materialização nas práticas escolares.  Nesse delineamento é destacada a contradição de uma 

etapa de escolaridade que, com vistas à universalização, apresentou um aumento expressivo 

no número de matrículas, mas que se mostra ainda insignificante quando se leva em conta que 

“menos de 50% de toda a população de 15 a 17 anos está matriculada na escola e, destes, 

metade ainda está no Ensino Fundamental” (BRASIL, 1998a, p. 51). Além disso, o 

documento ressalta os fenômenos de repetência, distorções entre faixa etária e série cursada, 

evasão, heterogeneidade sociocultural e exclusão, que fazem do Ensino Médio, especialmente 

na esfera pública, uma etapa complexa, conflitiva e desafiadora.  

Um dos grandes desafios do Ensino Médio reside na sua condição de intermediação, 

configurada pela noção de terminalidade da Educação Básica e pelo suporte à continuidade 

dos estudos no nível superior. Nesse caso, as Diretrizes apontam para a necessidade de 

universalização do Ensino Médio, que, como uma demanda social legítima, possa diversificar 

as oportunidades de formação e atender às demandas sociais, científico-tecnológicas e 

profissionais.  

Com esse desafio posto, as DCNEM se baseiam nos fundamentos estéticos, políticos e 

éticos das legislações anteriores e os associam, respectivamente, aos princípios da 

sensibilidade, igualdade e identidade, os quais sintetizam e norteiam o conceito de novo 

ensino médio instaurado por essa legislação. Também corrobora esse conceito a proposição de 

diretrizes pedagógicas baseadas na tríade identidade, diversidade e autonomia, associada às 

noções complementares de interdisciplinaridade e contextualização. Essas últimas, 

amplamente referendadas nos PCNs e na produção teórica curricular, abrigam, 

respectivamente, uma visão epistemológica do conhecimento e do seu permanente caráter 
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dialógico, e uma visão de transposição didática, baseada em formas significativas e 

contextualizadas de ensinar e aprender. 

Atendo-se à questão dos princípios, percebemos que a estética da sensibilidade opõe-

se à repetição e à padronização hegemônica e propõe um ensino democrático, que possibilite 

diversa e constante troca de significados entre alunos/as, professores/as e contexto 

sociocultural. É esse princípio que possibilitará “o reconhecimento e valorização da 

diversidade cultural brasileira e das formas de perceber e expressar a realidade própria dos 

gêneros, das etnias e das muitas regiões de grupos sociais do Brasil” (BRASIL, 1998a, p. 64).  

A política da igualdade está apoiada no respeito aos direitos humanos, no 

reconhecimento da diversidade, na luta pela equidade e contra práticas preconceituosas e 

excludentes. Possui um amplo poder educativo e é concebida como um conteúdo de ensino: 

 

A política da igualdade, inspiradora do ensino de todos os conteúdos 

curriculares, é, ela mesma, um conteúdo de ensino, sempre que nas ciências, 

nas artes, nas linguagens estiverem presentes os temas dos direitos da pessoa 

humana, do respeito, da responsabilidade e da solidariedade, e  sempre que 

os significados dos conteúdos curriculares se contextualizarem nas relações 

pessoais e práticas sociais convocatórias da igualdade. (BRASIL, 1998a, p. 

65) 

 

O terceiro princípio, a Ética da identidade, complementa os outros dois e é baseado na 

concepção de educação como um processo constitutivo das identidades. Refere-se às 

possibilidades de configuração identitária a partir da convivência social, a qual deve ser 

orientada por valores humanísticos, pela autonomia, liberdade e pelo respeito a si e ao/a 

outro/a. Para as DCNEM, esse é o domínio privilegiado do “aprender a ser”, em que a escola 

precisa assumir seu compromisso com a formação humana.  

Apesar de esses princípios pedagógicos aparentarem muito bem intencionados e 

capazes de estabelecer uma reformulação do ensino médio, eles encobrem uma configuração 

ideológica sujeita a inúmeras críticas. Não falta quem defenda que os princípios de 

organização pedagógica apregoados nas formulações oficiais expressam um projeto 

educacional com ênfase nas demandas econômicas e do mercado de trabalho (KUENZER, 

2000; LOPES, 2004; SANTOS, 2006). Para essas autoras, esse projeto é sustentado por uma 

concepção política neoliberal que, em busca de vantagens e benefícios econômicos, acaba 

reforçando posições hegemônicas e hierarquias sociais. 

 Essa discussão está relacionada com a ênfase dada pelas Diretrizes ao mundo 

produtivo e a forma como esse se impõe às demandas educacionais, conforme se observa nos 

objetivos apresentados na Resolução: 
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[...] vincular a educação com o mundo do trabalho e a prática social, 

consolidando a preparação para o exercício da cidadania e propiciando 

preparação básica para o trabalho.  

[...] 

Compreensão do significado das ciências, das letras e das artes e do processo 

de transformação da sociedade e da cultura, em especial as do Brasil, de 

modo a possuir as competências e habilidades necessárias ao exercício da 

cidadania e do trabalho.  

[...] 

A preparação básica para o trabalho deverá estar presente tanto na base 

nacional comum como na parte diversificada. (BRASIL, 1998b)  

 

A relação que se estabelece entre educação escolar e trabalho, no texto das Diretrizes, 

é ambígua e sujeita a questionamentos, seja em virtude das imprecisões conceituais ou do 

caráter idealístico-romântico das propostas e objetivos do documento, que muito se 

distanciam da realidade educacional brasileira, assentada em exclusões, desigualdades e 

polarizações entre os/as que devem estudar e os/as que precisam trabalhar.  

Em outros termos, as DCNEM parecem ignorar o modelo de organização econômica, 

social e política do país, que foi construído ao longo dos anos, a partir da segregação entre a 

sociedade do conhecimento, destinada a uma pequena parcela da população, notadamente 

branca e elitizada, e a classe trabalhadora, mantida à margem do exercício de atividades 

intelectuais: os/as pobres, os/as negros e as minorias étnicas. Escapa ao texto oficial o padrão 

desequilibrado das demandas do mercado de trabalho, sintetizado nas palavras de Kuenzer 

(2000): 

 

[...] para uns poucos, a qualificação científico-tecnológica e sócio-histórica 

para o exercício das funções vinculadas à gestão, à criação, à direção e aos 

serviços especializados; para a grande maioria, a escolaridade apenas 

suficiente para permitir o domínio dos instrumentos necessários à existência 

em uma sociedade de perfil científico-tecnológico, complementada por 

formação profissional de curta duração, que os capacite para exercer 

ocupações precarizadas em um mercado cada vez mais restrito, e, 

principalmente, evite a barbárie, permitindo a continuidade da acumulação 

capitalista. (KUENZER, 2000, p. 38) 

 

Apesar de incompletudes e omissões, as propostas das DCNEM não são ilegítimas, ao 

contrário, é necessário e urgente ressignificar a instituição escolar, de modo que ela supere 

sua condição dual e excludente e seja regulada por princípios como igualdade, autonomia, 

respeito às identidades e diferenças. Igualmente legítima é a formação para a cidadania e para 

a participação democrática no mundo do trabalho. Contudo, algumas questões se interpõem a 
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esses ideais: a quem se destina o projeto educacional proposto pelas Diretrizes Curriculares? 

A que interesses ele atende? Até que ponto ele constitui-se em um concreto e exequível 

“projeto político-pedagógico orgânico às necessidades dos excluídos dos benefícios da 

globalização”? (KUENZER, 2000, p. 17).  

Tanto as DCNEM não tratam dessas questões com clareza que houve a necessidade de 

elaboração de documentos posteriores, na tentativa de ampliá-las e esclarecê-las. A esse 

respeito, foi formulada uma legislação específica para a Educação Profissional, que será 

tratada adiante. Além disso, duas outras importantes regulamentações concernentes à 

orientação curricular foram implantadas, com a intenção de elucidar alguns pontos obscuros, 

senão omissos, no texto das Diretrizes, bem como alterar a lei que as antecede, a LDB. 

O primeiro desses documentos diz respeito à lei 10.639/03, que torna obrigatório o 

ensino sobre História e Cultura Afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e 

médio, da rede pública e privada das escolas brasileiras. A referida lei, sancionada pelo então 

presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em janeiro de 2003, partiu da dificuldade 

de se incluir nos currículos escolares e na prática pedagógica a perspectiva da diversidade 

étnico-cultural e das referências africanas. Isso justificou também outra ação significativa: o 

estabelecimento, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana, dispostas no Parecer do Conselho, CNE/CP 003/2004 e CNE/CP 

Resolução 1/2004. 

 Esses documentos buscam garantir que o tema das relações étnico-raciais seja tratado 

em todos os sistemas de ensino, a partir de uma abordagem que promova o valor da 

diversidade cultural de nosso país. Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africanas estabelecem que: 

 

Art. 2º [...] constituem-se de orientações, princípios e fundamentos para o 

planejamento, execução e avaliação da Educação, e tem por meta, promover 

a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade 

multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais 

positivas, rumo à construção de nação democrática. 

§ 1º A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação 

e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que 

eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes 

de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, 

respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da 

consolidação da democracia brasileira. (BRASIL, 2004, p. 31, grifos meus) 
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A necessidade de promulgação de uma lei com essas características advém da 

demanda social por políticas de ações afirmativas, que visam ao respeito e à inclusão social 

dos grupos minoritários bem como da reversão dos resultados dos processos históricos de 

discriminação. Nesse caso, a lei 10.639/03 bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africanas constituem formas de implantação das ações afirmativas, que podem 

ser definidas como: 

 

[...] um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, 

facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação 

racial, de gênero, por deficiência física e de origem nacional, bem como para 

corrigir ou mitigar os efeitos presentes da discriminação praticada no 

passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de 

acesso a bens fundamentais como a educação e o emprego. (GOMES; 

SILVA, 2002, p. 94) 

 

Isso significa, em primeiro lugar, o não apagamento do fato de que o Brasil, ao longo 

de sua história, estabeleceu um modelo de desenvolvimento excludente, que impediu a 

inserção, permanência e ascensão de milhões de brasileiros e brasileiras, nas diversas esferas 

sociais. Significa também desmontar o mito de uma sociedade multirracial e pluriétnica, que 

garantiria igualdade de direitos e oportunidades, quando, ao contrário, camufla preconceitos e 

exclusões, construções ideológicas e equivocadas das supostas minorias. 

A lei 10.639/03, como representativa de uma ação reparadora, destina-se ao universo 

escolar, justamente por reconhecer as práticas discriminatórias e racistas, reiteradas 

subrepticiamente nesse território, e que fazem com que meninos/as negros/as tenham 

tratamento, desempenho e resultados desiguais, conforme apontam pesquisas de Silva Jr. 

(2002) e Carvalho (2005). Por tudo isso, é de esperar que a escola não se abstenha de uma 

discussão crítica e democrática sobre identidades e relações raciais, História da África e das 

culturas africanas e/ou afrodescendentes. E é essa temática que a lei federal pretende 

assegurar no currículo escolar, o qual, impregnado pelos fundamentos eurocêntricos da 

educação, relegou outros saberes e culturas, especificamente os de origem africana e afro-

brasileira e também os indígenas, para aquém do status de cientificidade. 

Dessa forma, a alteração proposta no texto da LDB, na forma da norma legal 10.639 e 

seu ordenamento curricular, constituem a retomada de um princípio jurídico estabelecido no 

sistema constitucional brasileiro: o da igualdade. Esse princípio é asseverado já no preâmbulo 

da Constituição Federal, que visa “instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, [...] a igualdade e a justiça como valores supremos 
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de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos...” (BRASIL, 1998, s/p).  É a 

igualdade, assegurada na Lei Fundamental e nos demais instrumentos jurídicos sucessores, 

que concede legitimidade às ações afirmativas, as quais se justificam nas palavras irrefutáveis 

de Rocha (1996), como:  

 

instrumentos possibilitadores da superação do problema do não-cidadão, 

daquele que não participa política e democraticamente como lhe é, na letra 

da lei fundamental, assegurado, porque não se lhe reconhecem os meios 

efetivos para se igualar com os demais. Cidadania não combina com 

desigualdade. República não combina com preconceito. Democracia não 

combina com discriminação. E, no entanto, no Brasil que se diz querer 

republicano e democrático, o cidadão ainda é uma elite, pela multiplicidade 

de preconceitos que subsistem, mesmo sob o manto fácil do silêncio branco 

com os  negros , da palavra gentil com  as mulheres, da esmola superior com 

os pobres, da frase lida para os analfabetos... Nesse cenário sócio-político e 

econômico, não seria verdadeiramente democrática a leitura superficial e 

preconceituosa da Constituição [...]. (ROCHA, 1996, p. 295) 

 

Em consonância a essas questões, a lei 10.639/03 é complementada pela normativa 

11.645/08, que inclui o componente da História e cultura indígenas na estrutura curricular do 

sistema escolar brasileiro. Essa lei dispõe que:  

 

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 

aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 

brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 

da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, 

a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 

sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 

econômica e política, pertinentes à história do Brasil. (BRASIL, 2008a, s/p) 

 

Da mesma forma que a legislação que a antecedeu, a lei 11.645/08 constitui uma ação 

reparadora em favor daqueles/as que, ao longo da história brasileira, sofreram os efeitos  

nefastos da exclusão e discriminação. Nesse caso, o texto refere-se ao reconhecimento e 

valorização dos povos indígenas, que tiveram suas identidades, línguas, culturas e territórios 

subsumidos por reiteradas ações exploratórias, que vão do colonialismo às intervenções 

pseudocientíficas.  

Trata-se, então, de incluir nos currículos escolares o que há já havia sido assegurado 

na CF, em seu art. 215 “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 

acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais” (BRASIL, 1998, s/p). E com isso instigar a comunidade escolar a 
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desfazer as imagens folclóricas, reducionistas e preconceituosas acerca das identidades e 

historicidade indígenas e possibilitar o conhecimento e a valorização dos povos indígenas, em 

toda sua diversidade étnica, cultural e linguística.  

Nesse contexto, a lei 11. 645/08, da mesma forma que a 10.639/03
25

, reforça a 

importância do diálogo intercultural e do trato equitativo das diferenças no cenário 

educacional. No contexto das ações reparadoras, isso significa romper com uma postura 

escolar viciosa, que historicamente tem sustentado relações assimétricas e preconceituosas, 

baseadas, sobretudo, na forma como as identidades e as diferenças são concebidas e/ou 

apagadas nos conteúdos curriculares. Nega-se, com isso, a manutenção de um modelo 

educativo que ordena, classifica e discrimina modos de ser, dizer e fazer, prestigiando 

determinados modelos culturais, perfis identitários, padrões linguísticos e discursos históricos.   

No aparato legal das políticas de ação afirmativa, impõe-se a viabilização de um 

projeto educativo comprometido com o exercício da diversidade, o qual não prescinde de 

amplos desafios, a serem transpostos coletivamente. E esses desafios são indiscutivelmente 

sintetizados nas palavras da professora indígena, Patrícia Pankararu (2011):  

 

Os desafios são muitos, mas acredito que pelo ensino da história e da cultura 

afro-brasileiras e indígenas irá amenizar a ignorância, abrir a mente das 

pessoas, para que elas conheçam um pouco de nossa história e cultura, e 

fazendo-se entender que todos nós possuímos traços culturais, na língua 

falada, na culinária tanto indígena quanto africana. Então nosso desafio 

como professores, tanto de História quanto de qualquer outra disciplina, é 

realmente tentar mudar a mentalidade preconceituosa, por meio da educação, 

mostrando que o indígena, o negro, como qualquer outro povo, tem uma 

cultura, outra maneira de ver as coisas, que não existem culturas melhores ou 

piores e, sim, diferentes. Que somos todos seres humanos que merecem 

respeito, dignidade, liberdade… (PANKARARU apud GRAÚNA, 2011, p. 

247). 

 

Por tudo isso, foi possível compreender, a partir dos documentos apresentados nessa 

seção, que a educação escolar tem sido juridicamente concebida como um espaço institucional 

e sociocultural em que é possível aprender a conhecer, respeitar e valorizar as identidades 

sociais, as diferenças e a diversidade.  E é a partir de uma educação consciente e cidadã que se 

pretende viabilizar um projeto de sociedade igualitária.  

 

                                                 
25

 Em Graúna (2011) tem-se uma discussão mais pontual acerca da existência de duas legislações para tratarem 

de uma temática semelhante.  A autora questiona o teor separatista da lei 10.639/03, que privilegiou um grupo 

étnico em detrimento de outro e reforçou a condição marginalizada dos povos indígenas e perpetuou seu 

esquecimento. Para a pesquisadora indígena, a lei 11.645/08 veio tardiamente incluir o que deveria ter sido 

incluso na lei que a precedeu. 



96 

 

3.4 LEIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu artigo 22, estabelece que a educação 

básica tem a finalidade de assegurar aos/as educandos/as “a formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores” (BRASIL, 1996). Esse objetivo é explicitado no artigo 36, parágrafo 2º, que trata 

das peculiaridades do ensino médio, a etapa final da educação básica: “O ensino médio, 

atendida à formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões 

técnicas”. E essa possibilidade de preparação para o exercício de profissões técnicas é tratada 

em breve capítulo à parte no texto da Lei, a qual, no artigo 39, institui os princípios da 

educação profissional: “integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à 

tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”.   

O pronunciamento da LDB em relação à preparação profissional no âmbito escolar, ao 

contrário do que possa parecer, não definiu esse capítulo da educação nacional, antes produziu 

uma série de lacunas. Em primeiro lugar, o texto legal é limitado e impreciso no que se refere 

à relação entre ensino médio e educação profissional, tratados em capítulos separados, II e III 

respectivamente. Enquanto o artigo 36 afirma que o ensino médio poderá preparar o/a 

estudante/a para o “exercício de profissões técnicas”, o artigo 40 dispõe que “a educação 

profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes 

estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de 

trabalho”. Esses dois artigos configuram uma ambiguidade em relação à educação 

profissional, que pode ser articulada ou desarticulada do ensino médio, desenvolvida na 

escola ou em outros espaços institucionais. 

Além disso, a educação profissional não é consolidada como um nível da estrutura 

regular da educação brasileira, que é delimitada em dois níveis: educação básica e educação 

superior. Da forma como está posto na lei maior da educação no Brasil, a educação 

profissional ocupa uma espécie de espaço intersticial híbrido, um entre-lugar, paralelo e 

complementar à educação escolar. 

Essa obscuridade da LDB em relação ao desenvolvimento da educação profissional na 

esfera escolar conduziu a elaboração de uma regulamentação específica para a formação 

técnica. Longe de ser consensual, essa legislação resultou de inúmeras discussões teóricas e 

embates políticos, que buscaram estabelecer, a partir de interesses e demandas conflitantes, os 

espaços, os sujeitos, os formatos e os objetivos da educação profissional.  
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Tais questões não foram totalmente definidas, uma vez que a educação profissional e 

tecnológica, como é reconhecida na atualidade, foi e continua sendo o mote de inúmeros 

pareceres, normas, decretos, projetos de lei, portarias, etc. E nesse contexto o dispositivo legal 

mais recente é o Decreto n. 5.154/2004, que regulamenta o 2º parágrafo do art. 36  e os arts.  

39 a 41 da Lei de Diretrizes e Bases. A instituição desse documento decorreu da necessidade 

de delimitar e organizar a formação profissional através de cursos e programas, que conforme 

a legislação em vigor, podem ser organizados em três planos: formação inicial e continuada  

de trabalhadores -  que inclui a integração com a educação de jovens e adultos; educação 

profissional de nível médio; e educação  profissional tecnológica de graduação e pós-

graduação. E no tocante à educação profissional técnica de nível médio, o decreto prevê que 

ela seja desenvolvida de forma integrada ao ensino médio, em outras palavras, a formação 

geral deve ser oferecida concomitantemente à formação técnica.  

E é justamente a questão da integração um dos pontos mais discutidos no campo da 

educação profissional, constituindo inclusive um fator decisivo para a revogação do Decreto 

anterior, o 2.208/97, que proibia a formação profissional integrada ao ensino médio. As 

controvérsias em torno dessa questão, sobretudo da extinção do Decreto 2.208/97, são 

discutidas à exaustão por Frigotto (2004; 2010), Ciavatta (2004; 2010) e Ramos (2004; 2010), 

autor/as que reiteram a concepção de que a maior incongruência do ensino médio, onde se 

inclui o ensino técnico integrado, é superar a dualidade entre formação básica (propedêutica) 

e a formação para o trabalho.  

De acordo com a incursão histórica realizada e problematizada por esse/as autor/as, o 

decreto anterior respaldava uma política educacional que, à custa de financiamentos 

estrangeiros e de um projeto neoliberal de expansão e fortalecimento do setor privado,  

favorecia uma institucionalização paralela de formação de profissionais. Uma vez que a 

legislação não permitia a integração entre educação profissional e ensino médio, houve uma 

separação entre cursos profissionalizantes, que não promoviam a elevação dos níveis de 

escolaridade e o ensino médio regular, que visava, especialmente, à preparação para ingresso 

nos cursos de nível superior. Essa desarticulação entre formação para o trabalho e promoção 

dos níveis de escolaridade, imposta pelo decreto 2.208/97, contribuiu para o agravamento 

substancial da escolarização dos/trabalhadores/as. 

A polêmica instaurada no período de 1997 a 2004 só reforçou um relacionamento 

conflituoso entre educação básica e profissional, o qual tem sido historicamente marcado por 

dualismos e pela “dificuldade de lidar com o trabalho no seu sentido formativo” (FRIGOTTO; 

CIAVATTA, 2004, p. 13). Trata-se de uma situação fundada nos moldes de uma sociedade 

fortemente estratificada, desigual, impregnada pelos efeitos da escravidão, dos projetos 
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colonialistas e das imposições capitalistas, os quais, em épocas e por vias diferenciadas, 

segmentaram a distribuição do conhecimento formal, entre formação intelectual, reservada às 

classes hegemônicas, e instrução com vistas à empregabilidade, destinada às classes 

populares.   

Com a prerrogativa de se constituir em uma proposta mais flexível em relação à 

educação profissional, o Decreto 5.154/2004 tem sido concebido como um ponto de partida 

“para se fazer a ‘travessia’ para uma nova realidade” (FRIGOTTO; CIAVATTA e RAMOS 

2010, p. 43). O fato de estabelecer a integração entre ensino médio e educação profissional 

constitui uma alternativa à segmentação e possibilita a consolidação da formação básica 

articulada aos princípios do trabalho, da ciência e da cultura. Sob essa perspectiva, o 

desenvolvimento da educação profissional integrada ao ensino médio justifica-se: 

 

A ideia de formação integrada sugere superar o ser humano dividido 

historicamente pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a 

ação de pensar, dirigir ou planejar. Trata-se de superar a redução da 

preparação para o trabalho ao seu aspecto operacional, simplificado, 

escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese científico-tecnológica 

e na sua apropriação histórico-social. Como formação humana, o que se 

busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador [sic] o 

direito a uma formação completa para a leitura do mundo e para a atuação 

como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à sua sociedade 

política. Formação que, neste sentido, supõe a compreensão das relações 

sociais subjacentes a todos os fenômenos. (CIAVATTA, 2010, p. 85) 

 

É importante observar que a proposta de eliminação das dualidades entre educação 

básica e profissional é bastante audaciosa. Apesar de a formação integrada representar uma 

alternativa legítima e necessária, ela deixa entrever, a partir da afirmação de Ciavatta (2010), 

que “a compreensão das relações sociais subjacentes a todos os fenômenos” depende de muito 

mais que leis e teorias. O próprio discurso da autora demonstra como resiste, mesmo nos 

discursos que se pretendem críticos e contestadores, a não nomeação do sujeito feminino e sua 

consequente invisibilidade. Onde estão as adolescentes, as jovens e as mulheres trabalhadoras 

nessa proposta? A formação integrada constituiria uma forma de eliminar a segmentação de 

classes, mas mantendo a de gênero? Certamente, essas questões não encontram espaço para 

serem problematizadas nesta seção, porém elas são importantes para provocar uma reflexão 

acerca dos contextos políticos em que circulam as leis e as teorias que as defendem.  

Por essa via, podemos notar que o Decreto 5.154/2004 não modifica substancialmente 

o cenário da educação profissional e tecnológica, ainda que apresente um caráter menos 

imperativo e limitado que o antecedente. Soma-se a isso a sua própria especificidade, uma vez 
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que, como decreto, tem duração provisória e pode ser revogado a qualquer momento, a 

exemplo da substituição do decreto anterior. Além disso, o decreto não tem potencial de 

transformação isolado, de outra forma, exige políticas sólidas de desenvolvimento de uma 

educação profissional democrática e bem-sucedida, assim como reestruturações 

concomitantes na esfera social e educacional.  

Não obstante às ressalvas, a noção de formação integrada, legitimada na legislação em 

vigor, está assentada em um entendimento mais amplo de educação, condizente com os 

princípios apregoados na LDB e ratificados na Resolução CNE/CEB 1/2005, que atualiza as 

Diretrizes Curriculares Nacionais definidas para a Educação Profissional Técnica de nível 

médio. Essa normativa complementa a anterior, a Resolução CNE/CEB 4/99, no ponto em 

que regulamenta a articulação entre a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e o 

Ensino Médio. Esses instrumentos legais, ambos em vigor, são ainda complementados pelos 

Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico, que não 

representam dispositivo normativo, antes se constituem de subsídios e indicações adicionais 

para a elaboração e desenvolvimento de diferentes áreas profissionais.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico 

possuem a finalidade de definir critérios, princípios e competências para diferentes áreas de 

formação profissional, regularmente oferecidas pelo sistema de ensino. Focado nos aspectos 

organizacionais da habilitação para o exercício profissional, esse documento tem como um 

dos eixos norteadores “o desenvolvimento de competências para a laborabilidade” (BRASIL, 

1999, s/p). Por outro lado, a ênfase nesse princípio destoa da proposta de formação integrada, 

prevista no Decreto 5.154/2004. Isso porque, a despeito da dimensão social da experiência de 

trabalho, o discurso das Diretrizes enfatiza a formação de um sujeito que seja capaz de, 

centrando-se nos aspectos da individualidade, das aptidões pessoais e do uso de habilidades 

estritamente técnicas.  

A incoerência desse documento com a proposta de um ensino médio integrado, 

complementar a um projeto mais amplo de educação e sociedade, fica evidente na definição 

de competência profissional como “capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação 

valores, conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de 

atividades requeridas pela natureza do trabalho” (BRASIL, 1999, s/p).  Reduz-se a 

competência a uma noção instrumental, a um desempenho eficiente e eficaz e a um domínio 

de procedimentos, aplicáveis a um mundo produtivo supostamente estável. Essa limitação do 

direcionamento oficial acaba destoando de uma concepção abrangente de formação 

profissional, conforme a defendida por Ramos (2002): 
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Num sentido contrário, defendemos a perspectiva totalizante, pela qual se 

considera o processo e as relações de trabalho como realidades históricas, 

contraditórias e em constante transformação. Assim, não se podem tomar 

exclusivamente seus determinantes técnicos, operacionais e organizacionais, 

mas devem-se considerar as mediações de ordem econômico-produtiva, 

físico-ambiental, sociohistorica, cultural e política, sabendo-se que os 

trabalhadores (sic) são sujeitos nessa realidade, construindo relações 

complexas e contraditórias de trabalho. (RAMOS, 2002, p. 416) 

 

É nesse cenário de incongruências e embates ideológicos e políticos, que se tem 

aprovada a lei 11.892, a qual institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica e os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Essa lei, promulgada 

em 29/12/2008, estabelece a institucionalização de uma rede de ensino, que deve agir 

colaborativamente, em prol da formação profissional, científica e tecnológica. Desse modo, a 

lei 11.892/2008 é parte integrante de políticas públicas, que têm proclamado a organização de 

um novo modelo de educação profissional e tecnológica, capaz de reverter os processos 

deficitários das estruturas sociais, educativas e econômicas do país.  

Criados a partir da experiência dos CEFETs
26

 e das escolas técnicas e agrotécnicas, os 

institutos federais visam articular “educação superior, básica e profissional, de forma 

pluricurricular e multicampi, tornando-se instituições especializadas na oferta de educação 

profissional e tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino” (BRASIL, 2008b). A 

abrangência dessa instituição tanto se dá pela diversidade de oferta de educação, que oferece 

cursos técnicos e superiores de tecnologia, licenciaturas, mestrado e doutorado, quanto pelo 

alcance territorial, uma vez que está presente em todos os estados brasileiros, somando-se às 

354 unidades institucionais que compõem a rede federal de educação tecnológica, conforme 

dados do sítio virtual da rede
27

.  

A partir dos objetivos elencados na lei, os institutos assumem um papel preponderante 

na estrutura educacional, trazendo em seu bojo um discurso baseado na formação integral de 

cidadãos e cidadãs, na inclusão social, no desenvolvimento sustentável e no avanço científico 

e tecnológico. É nesse sentido que a legislação prescreve que essas instituições garantam 50% 

de suas vagas para atender “à educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente 

na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da 

educação de jovens e adultos” (BRASIL, 2008b); como também o mínimo de 20% para 

                                                 
26

 Vale recordar que essa é a sigla para Centros Federais de Educação Tecnológica, nomenclatura e modelo que 

antecedeu os Institutos Federais. Por sua vez, os CEFETs sucederam as antigas Escolas Técnicas Federais, as 

quais foram originadas das extintas Escolas de Aprendizes e Artífices, instauradas em 1909. Mais que uma troca 

de nomeação, essas mudanças estão relacionadas com as conjunturas sociais e políticas em que foram 

implantadas e compõem uma história institucional baseada em continuidades e rupturas. 
27

Disponíveis em:  http://redefederal.mec.gov.br/ 

http://redefederal.mec.gov.br/
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atender à formação de professores/as, no formato de cursos de licenciatura e programas 

específicos de formação pedagógica.  

As responsabilidades atribuídas aos institutos, que vão da formação básica à 

especialização stricto sensu, passando pela oferta de licenciaturas e educação de jovens e 

adultos, constituem um compromisso grandioso. Isso porque essas instituições são 

conclamadas a atender todas as dimensões da formação dos sujeitos, garantindo-lhes 

profissionalização, melhores condições de vida e inserção no mundo produtivo. Na direção 

em que aponta o preceito legal, há uma impressão de que todos os problemas educativos e 

sociais poderão ser sanados ou atenuados com a implementação dos Institutos Federais, como 

Pacheco (2010) nos quer fazer acreditar:  

 

Os Institutos Federais, com uma proposta singular de organização e gestão, 

no diálogo com as realidades regional e local e em sintonia com o global, 

costuram o tecido de uma rede social capaz de gerar, em resposta às 

demandas de desenvolvimento sustentável e inclusivo, arranjos e tecnologias 

educacionais próprios. Vislumbra-se que se constituam um marco nas 

políticas educacionais no Brasil, pois desvelam um projeto de nação que se 

pretende social e economicamente mais justa. Na esquina do tempo, essas 

instituições podem representar o desafio a um novo caminhar na produção e 

democratização do conhecimento. (PACHECO, 2010, p. 26) 

 

Por mais que possamos ser convencidos pela aparência idealizada e impactante do 

discurso de Pacheco (2010), não é possível passar incólume à relação estabelecida entre as 

ações legais, que pretendem implantar a nova educação profissional e tecnológica no país, e 

as políticas neoliberais de desenvolvimento econômico. Por trás da dimensão humana e 

social, pretensamente declarada no discurso legal, predomina uma lógica capitalista 

neoliberal, pautada em conceitos como competência, instrumentalização, produtividade e 

excelência. Esse direcionamento, com vistas à empregabilidade e ao atendimento das 

demandas capitalistas, está diluído em alguns fragmentos dos dispositivos legais:  

 

Art. 4º São critérios para a organização e o planejamento de cursos: 

I – atendimento às demandas dos cidadãos, do mercado e da sociedade; 

(BRASIL, 1999, grifo meu) 

Art. 2º A educação profissional observará as seguintes premissas: 

II – articulação de esforços das áreas da educação, do trabalho e emprego, e 

da ciência e tecnologia. 

(BRASIL, 2004b, grifo meu) 

Art. 7º (...), são objetivos dos Institutos Federais: 
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V – estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho 

e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento 

socioeconômico local e regional; 

(BRASIL, 2008b, grifos meus) 

 

Essa concepção instrumental de educação, que adota como referencial o vínculo 

imediato com o trabalho produtivo e as imposições econômicas, ratifica o fato de que as 

contradições históricas da educação profissional ainda não foram superadas. Isso é reforçado, 

inclusive, pela própria divisão das atribuições dos órgãos gestores, como se exemplifica na 

separação entre Secretaria de Educação Básica e Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica, ambas subordinadas ao Ministério da Educação e com responsabilidades sobre o 

ensino médio.  

Essa realidade conflitante da educação profissional nos conduz a retomar o conceito de 

entre-lugar, proposto por Bhabha (1998). Para esse autor, a complexidade inerente da vida 

contemporânea exige que se pense na cultura, na sociedade, nas identidades como espaços 

intersticiais, que não admitem fixidez e homogeneidade, antes são produzidos nos 

deslocamentos e nas disjunções. A noção de entre-lugar adapta-se à realidade da educação 

profissional, estabelecida na relação cambiante entre educação formal e profissional; 

formação geral e para o trabalho; demandas acadêmicas e econômicas; técnica e tecnologias; 

tradição (Escolas Técnicas) e modernidade (Institutos Federais). Enfim, trata-se de um 

sistema educativo assentado em continuidades e rupturas que se “cruzam para produzir 

figuras complexas de diferença e identidade, passado e presente, interior e exterior, inclusão e 

exclusão” (BHABHA, 1998, p. 19).  

Ao inscrever-se no além, nos intervalos oscilantes das dicotomias, a educação 

profissional, a despeito de suas contradições históricas, assume uma condição em que “algo 

está fora de controle, mas não da possibilidade de organização” (BHABHA, 1998, p. 34). Em 

outros termos, o hibridismo abre espaço para redefinições e redescrições, justamente por 

sustentar o dinamismo, a pluralidade,  a flexibilidade em contraposição às categorias fixas e 

monolíticas, como unidade, uniformidade, estabilidade.  

Nesse caso, as ações legais de implantação da “nova” educação profissional e 

tecnológica, das quais fazem parte os Institutos Federais, conforme delineados pela Lei 

11.892/2008, podem ser inseridas nesses “novos signos de identidade e postos inovadores de 

colaboração e contestação”, a que Bhabha (1998, p. 20) se refere. Isso porque os Institutos 

Federais constituem um capítulo recente e ainda em curso na História da Educação no país. 

Logo, seus resultados não podem ainda ser atestados com precisão, restando apenas 
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expectativas idealizadas acerca dos impactos e da influência desse segmento educacional nas 

esferas sócio-político-culturais.   

E nesse sentido, não faltam perspectivas otimistas, como se pode comprovar pelo 

discurso da Carta do Fórum Mundial da Educação Profissional e Tecnológica, produzida ao 

final de 2009, como resultado de um evento integrante do reconhecido Fórum Mundial da 

Educação, que, pela primeira vez, inseriu em sua pauta de discussão a Educação Profissional e 

Tecnológica. Baseado na tríade temática do Fórum, Educação, Desenvolvimento e Inclusão, 

esse documento intencionou traduzir o anseio pela efetivação do direito à educação, 

consolidados pelo princípio da igualdade e pela ação participativa e cidadã da educação 

profissional.  

 

Estudantes, professores (as), pesquisadores (as), representantes de governos, 

sindicatos, associações, pessoas da sociedade civil organizada, enfim 

trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e de países dos cinco continentes 

presentes neste fórum, reconhecem que no mosaico de suas aspirações, a 

educação profissional e tecnológica constitui-se em forte e decisivo 

instrumento de mobilização social. Uma educação concebida não na 

dicotomia do dentro/fora e do resgate da cidadania sustentada pela exclusão, 

mas arquitetada na participação política de todos (as) e voltada para a 

cidadania plena. (CARTA DO FÓRUM, disponível em 

http://sitefmept.mec.gov.br/images/stories/pdf/carta_forum.pdf)  

 

Enfim, o cenário da educação profissional e tecnológica no Brasil é configurado por 

discrepâncias entre o que é estabelecido, de forma explícita ou tácita, nos preceitos legais e o 

que se concretiza nas práticas educativas. Pelo o que os documentos deixaram entrever e as 

análises teóricas confirmaram, as políticas públicas de incentivo à formação profissional, 

sobretudo em articulação com o Ensino Médio, estão assentadas em disputas ideológicas, em 

discursos e práticas contrastantes, em uma condição híbrida e intervalar, que oscila entre as 

possibilidades que abrem e as que limitam e excluem. 

 

3.5 PONTO DE CHEGADA: SÓ AS LEIS NÃO BASTAM 

 

Nosso objetivo neste capítulo foi o de tecer uma leitura atenta de alguns instrumentos 

jurídicos, que têm interferência direta na educação brasileira. E como houve um recorte 

necessário nessa análise, não poderíamos deixar de apontar a existência de um número 

expressivamente maior de legislações que dialogam com os preceitos asseverados na 

Constituição do Brasil. Sem a intenção de esmiuçá-los ou citá-los rigorosamente, é importante 

http://sitefmept.mec.gov.br/images/stories/pdf/carta_forum.pdf
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destacar que esses documentos confirmam, ampliam e elucidam os objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil, conforme são expressos no art. 3º da Carta Magna: 

 

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II – garantir o desenvolvimento nacional; 

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; 

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

(BRASIL, 1988) 

 

Para além de uma leitura utópica desses objetivos, que nos conduziria ao descrédito e 

ao desdém, precisamos considerá-los como ideais legítimos, indispensáveis e garantidos 

juridicamente por uma nação que se pretende democrática. E “como democracia não combina 

com discriminação” (ROCHA, 1996, p. 295), é compreensível toda e qualquer tentativa de 

assegurar que esses objetivos não sejam relegados ao esquecimento. Com esse propósito, 

podemos destacar a elaboração de alguns instrumentos legais, que trataram de explicitar 

direitos sociais e garantir que os “sujeitos de direitos” não sejam vitimados por práticas 

excludentes e discriminatórias, as quais se traduziriam em atos de marginalização e violência. 

Dentre esses, podemos mencionar: 

 

 Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 (Lei Caó) – Define os crimes 

resultantes de preconceito de raça ou de cor; 

 Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973 – Estatuto de do Índio; 

 Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 20113 – Estatuto do Idoso; 

 Lei nº 10.845, de 5 de março de 2004 – Institui o Programa de 

Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas 

Portadoras de Deficiência; 

 Lei nº 11. 340, de 7 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha (Cria 

mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher); 

 Decreto nº 6.872, de 4 de junho de 2009 – Aprova o Plano Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial – PLANAPIR; 

 Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009 – Aprova o Programa 

Nacional de Direitos Humanos – PNDH -3; 

 Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010 – Institui o Estatuto da Igualdade 

Racial. 

(LEGISLAÇÃO, Portal do Planalto, disponível em 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao) 

 

Todo esse aparato legal, ajustado às premissas constitucionais e às leis da educação 

básica e tecnológica, nos leva a atestar que não nos faltam leis, definitivamente. Ainda que 

possamos suspeitar de uma nação que necessite de uma abundância de dispositivos legais para 

efetivar direitos, não podemos nos esquecer de que a vida social, a escola e o ensino 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao


105 

 

tecnológico estão subordinados a eles. Ademais, a declaração de um direito instaura, por si só, 

a possibilidade de luta política por sua concretização, uma vez que implica “colocá-lo dentro 

de uma hierarquia que o reconhece solenemente como um ponto prioritário das políticas 

sociais” (CURY, 2002, p. 259) e pedagógicas. 

No tocante à legislação sobre educação, ensino médio e ensino tecnológico, 

percebemos a complexidade e extensão de um discurso jurídico-acadêmico-político acerca 

desse universo. E mesmo que não se assuma a devida importância dessa legislação, ela 

perpassa, explícita ou tacitamente, os discursos e as práticas escolares, seja em afirmação ou 

em oposição ao discurso legal. Seria um equívoco desconsiderar as transformações 

promovidas pela imposição dessas regulamentações, já que elas instauram discussões, 

questionamentos, acolhimentos e resistências por parte daqueles/as que, de formas diversas, 

estão ligados/as à sua implementação. De qualquer forma, é difícil pensar em uma instituição 

escolar funcionando à revelia dos ordenamentos jurídicos. 

 Contudo, não podemos nos limitar às leis, uma vez que as práticas pedagógicas 

antecedem e excedem as regulamentações oficiais. Além disso, os ordenamentos normativos  

ainda não conseguiram sanar os inúmeros problemas educacionais existentes em nosso país, 

que podem ser atestados nas diversas pesquisas acadêmicas, nas justificativas teóricas de 

algumas legislações, nos índices quantitativos de instrumentos e órgãos de avaliação escolar e 

na experiência cotidiana em salas de aula. Enfim, não ignoramos que existe uma distância 

significativa entre o que afirmam as leis e o que se efetiva no cotidiano escolar e, por isso, 

concordamos com Ramos (2002): 

 

A complexidade das relações pedagógicas vai além do que pode ser previsto 

e prescrito e nelas está uma infinidade de outras mediações fundamentais do 

processo ensino aprendizagem, não consideradas pelos documentos oficiais. 

Reconhecer que os projetos se confrontam com a realidade social concreta é 

princípio fundamental para compreender o dinamismo da escola e sua 

rebeldia histórica, que transforma e supera as normas exteriores em outros 

projetos que nascem legitimamente de seu próprio interior. (RAMOS, 2002, 

p. 418) 

 

Existem diversas razões para esse distanciamento, que estão relacionadas com gestão 

administrativa, financeira, currículo, formação de professores/as, demandas socioculturais, 

dentre outras. Ainda que nessa parte preliminar não seja nosso objetivo discutir essas razões, 

não podemos deixar de mencioná-las, já que não queremos correr o risco de empreender uma 

leitura utópica e descomprometida de alguns documentos. De antemão, podemos destacar 

como causa para a insuficiência do discurso jurídico o descompasso e a descontinuidade das 
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políticas educacionais. No que se refere às legislações curriculares, por exemplo, percebemos 

que elas 

 

têm se caracterizado como programas de governo, isto é, com início e fim 

determinados pelos mandatos. Falta tempo para sua implantação e 

consolidação no espaço de um governo, acarretando descontinuidade 

administrativa e pedagógica. O mais grave é que tais políticas levam ao 

descrédito no âmbito escolar, uma vez que os professores não acreditam 

nelas, e, portanto, não se engajam efetivamente. (DOMINGUES et al , 2000, 

p. 64)  

 

Somam-se a esse caráter oportunista das leis educacionais as dificuldades de aceitação 

do fato de que os direitos são expressão de luta e conquista notadamente coletiva.  Isso porque 

nem sempre as regulamentações decorrem, necessariamente, de discussões e projetos 

coletivos ou democraticamente construídos entre os/as integrantes do processo educativo, o 

que por si só já é motivo para desacertos e para a falta de comprometimento com as 

mudanças. Também nem sempre são atendidas com fidelidade, ou o são com significativo 

atraso, as reivindicações dos movimentos sociais, historicamente comprometidos com o 

reconhecimento de diferentes identidades e/ou grupos sociais, com o exercício da cidadania e 

da igualdade e com a transformação das estruturas de poder e suas práticas de omissão, 

exclusão e violação de direitos. 

Ainda é preciso ponderar que as leis são limitadas e que a garantia de direitos não 

significa a garantia de mudança de valores sociais. E é nesse ponto que se destaca o papel 

preponderante da educação, que, na concepção de Freire (1987; 2001), constitui uma 

possibilidade de transformação social. Não que estejamos ingenuamente afirmando que a 

educação escolar seja a única responsável pela mudança da sociedade e de suas contradições 

fundantes, mas por essa via poderão ser construídas novas formas de pensar e agir, em busca 

da superação das práticas excludentes e discriminatórias, as quais persistem à revelia das leis 

e dos direitos. Desse modo, defendemos uma educação  

 

que seja capaz de discutir em suas propostas curriculares as situações e os 

contextos da vida, para enfrentar o que é próprio e constituinte das vivências, 

instigar a participação de uma escola que deve acolher e respeitar as 

diversidades de classe, raça, gênero, geração e sexualidade, mas que ainda 

não existe para todos. (SOUZA, 2006, p. 84) 

 

Diante disso, a consolidação de uma educação igualitária é sustentada pela 

possibilidade de as regulamentações representarem no cenário escolar uma intervenção 
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preventiva, em que as leis sejam adotadas antes de qualquer tentativa de violação de direitos, 

conforme salienta o jurista Hédio Silva (palestra)
28

. Esse autor defende que a escola deve 

respeitar e adotar os direitos formalmente declarados como forma de se evitar as práticas 

excludentes e discriminatórias, que atingem as minorias marcadas por raça, gênero, 

sexualidade, etc. Isso porque uma política antidiscriminatória não supõe um papel passivo, 

senão contemplativo, da instituição escolar, antes é preciso que essa se antecipe na 

desconstrução e eliminação dos preconceitos e das desigualdades.  

Nesse caso, quando a escola aceita atos lesivos e contrários às leis, que atendem por 

nomes como evasão, repetência, bullying, ela atua de maneira omissa e nada faz para alterar a 

noção corriqueira de muita jurisprudência e pouca justiça.  Desse modo, não há como a 

educação técnica e tecnológica esquivar-se do compromisso de colocar em prática o discurso 

legal e efetivar uma prática educativa preventiva. 

É nesse sentido que constatamos que o sistema jurídico brasileiro, desde a 

promulgação da Constituição Federal até as leis recentes da educação profissional, fornece as 

bases legais para o desenvolvimento de uma educação comprometida com a diversidade, o 

trato equitativo das diferenças, à participação social e o exercício da cidadania. Contudo, as 

legislações não desempenham, por si só, os seus preceitos. Elas impõem um projeto 

educacional legitimamente para todos/as, em que é necessário ir além das leis, não com o 

propósito de ignorá-las, mas com o de assegurá-las, sobretudo em seus princípios éticos e 

políticos.  

E ainda que esse escopo político da educação escolar não escape às limitações e às 

contradições, em que a escola é ao mesmo tempo condição de exercício e recusa da 

diversidade e igualdade, não se pode descartar o papel fundamental das instituições educativas 

na construção de um outro modelo societário, em que cidadania, justiça e igualdade sejam 

mais que palavras de efeito, ecoadas no dizeres legais. Assim, é sempre oportuno citar Freire 

(2001):  

 

Não há prática educativa, como de resto nenhuma prática, que escape a 

limites. Limites ideológicos, epistemológicos, políticos, econômicos, 

culturais. Creio que a melhor afirmação para definir o alcance da prática 

educativa em face dos limites a que se submete é a seguinte: não podendo 

tudo, a prática educativa pode alguma coisa. Esta afirmação recusa, de 

um lado, o otimismo ingênuo de quem tem na educação a chave das 

transformações sociais, a solução para todos os problemas; de outro, o 

pessimismo igualmente acrítico e mecanicista de acordo com o qual a 

                                                 
28

 Esse termo foi adotado e defendido por Hédio Silva em sua conferência no Seminário Educação 2011 – 

Educação e relações raciais: dez anos de estudos e pesquisas na UFMT, realizado em Cuiabá/MT, em novembro 

de 2011. 
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educação, enquanto supra-estrutura, só pode algo depois das transformações 

infra-estruturais (FREIRE, 2001, p. 47, grifos meus)  

  

 Enfim, colocar as leis em prática e efetivar, no contexto do ensino médio profissional 

e tecnológico, um projeto educativo emancipatório, politizado e transformador, implica a 

ressignificação das práticas pedagógicas, dos currículos, dos livros didáticos, da formação de 

professores/as, das políticas organizacionais, etc. Da mesma forma, exige um 

comprometimento coletivo de vários segmentos sociais e administrativos, como movimentos 

sociais, educadores/as, Estado, família, educandos/as, Judiciário, em prol da garantia de um 

direito social básico: a educação.  

 

 

 



 

 

4. ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: TRAJETOS E 

DESVIOS 

 

 

Quando eu morder 

a palavra, 

por favor 

não me apressem, 

quero mascar, 

rasgar entre os dentes, 

a pele, os ossos, o tutano 

do verbo, 

para assim versejar 

o âmago das coisas. 

 

(Do poema Da calma e do silêncio,  

de Conceição Evaristo) 

 

 

A sala de aula, com todas as suas limitações, 

continua sendo um local de possibilidade.  

(bell hooks) 
 

 

 

No capítulo anterior, esboçamos um panorama da legislação brasileira no que tange às 

políticas públicas de educação, com foco no ensino médio profissionalizante. Nesse percurso, 

percebemos que o aparato legal em vigor constitui um aspecto significativo em termos de 

garantias do direito constitucional à educação e da efetivação de práticas escolares e 

linguísticas, voltadas para as questões identitárias e sobre diversidade e diferenças. Por outro 

lado, insistimos no fato de que as leis não efetivam, por si só, a erradicação dos inúmeros 

problemas educacionais do país. Isso porque elas não existem isoladamente, antes integram 

uma complicada engrenagem cujo funcionamento só é possível a partir da confluência, quase 

sempre conflitante, de fatores socioculturais, históricos, ideológicos e discursivos. 

Não nos resta dúvida de que há muito que se fazer no sentido de transformar a 

realidade educacional, de forma que ela seja mais que uma miragem idealizada nos 

documentos oficiais e possa, efetivamente, se pautar pela democratização e qualidade do 

ensino. Para tanto, é necessário mobilizar mecanismos e estruturas diversas, no sentido de 

consolidar a premissa de uma educação escolar comprometida com a mudança social.  
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Nesse caso, a ação transformadora da educação, conforme reivindicada nas leis, 

encontra sua viabilidade no contexto da sala de aula. É nesse território, como defende hooks 

(1994), que se configuram as possibilidades de ressignificações e mudanças. A despeito de 

suas limitações e contradições, a sala de aula, concebida como um espaço sociocultural 

complexo (DAYRELL, 1996; PENNYCOOK, 1998; BORTONI, 2009;), é um lugar de 

interação, de constituição das identidades sociais (LOURO, 1997; MOITA LOPES, 2002), de 

reflexão coletiva, de vivências, de ensino da condição humana (MORIN, 2001), de produção 

do conhecimento, de exercício da cidadania, da prática da liberdade, como nos diria Freire 

(2006) ou ainda o espaço em que seja possível recuperar a esperança, no sentido que Santos 

(1999) atribui.  

A sala de aula, nessa perspectiva, não consiste em um ambiente neutro e previsível, é 

antes engendrada por relações sociais ambíguas e conflitantes, que tanto incluem acordos, 

negociações e imposição de normas como transgressões, resistências, (re)formulações. 

Representa, ainda, causa e consequência de uma abundância de leis, pesquisas acadêmicas, 

dados estatísticos, avaliações oficiais, ações governamentais etc. Por tudo isso, simboliza, 

paradoxalmente, um espaço de conformação e de novas possibilidades, cujos contornos 

internos estão inegavelmente subordinados ao que ocorre em seu exterior.  

Essa realidade complexa da prática educativa no contexto institucional escolar é 

atravessada e constituída pela linguagem, a qual não só expressa relações, sentidos e 

hierarquias, antes os institui.  Isso porque a linguagem, como constitutiva de nossas 

identidades e práticas sociais, não existe isoladamente, é, ao contrário, uma atividade social, 

constituída na interação verbal entre os falantes. É o lugar de conflito, já que os sentidos não 

são pré-determinados, alheios às interferências dos sujeitos, ao invés disso, são construídos na 

incompletude e na instabilidade e estão sempre em relação a (GREGOLIN, 2001) – aos 

sujeitos, aos textos, aos contextos sócio-históricos. Desse modo, se não se pode pensar a 

língua separada de seu conteúdo ideológico (BAKHTIN, 1986), também não se pode deslocar 

a dinâmica da sala de aula de sua produção em práticas linguísticas e discursivas.   

Diante da relevância do território de sala de aula e de sua construção por processos 

linguísticos, constitui nosso objetivo a problematização desse espaço, especificamente os 

intervalos que são dedicados às aulas de Língua Portuguesa. Estamos, com isso, defendendo 

uma concepção que transcende uma visão instrumentalista de ensino-aprendizagem de Língua 

Portuguesa e enfatizando as múltiplas imbricações entre língua, sociedade, cultura e política. 

Isso porque não podemos conceber a língua isolada dos sujeitos falantes, de sua História, suas 

culturas e seus contextos. Desse modo, ressaltamos a necessidade de inserir esse ensino em 
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uma ação educativa, comprometida com a reflexão sobre as identidades e práticas sociais, 

constituídas e reiteradas por meio de nossas interações discursivas. 

Na emergência desse ensino, destacamos um questionamento preliminar: O que 

significa ensinar língua portuguesa para falantes dessa língua? A pergunta não é inédita e já 

obteve várias respostas em trabalhos teóricos diversos, dentre os quais se destacam Travaglia 

(1998; 2003), Geraldi (2006), Bagno e Rangel (2005), Kleiman (2008), os quais elaboraram 

textualmente respostas a essa indagação. Da mesma forma, essa pergunta tem amparado 

muitas das intervenções oficiais que buscam subsidiar os processos de ensinar e aprender 

português na escola. Por outro lado, o fato de muitos/as autores/as e documentos terem 

questionado a aula de língua portuguesa não alterou significativamente as práticas escolares 

relativas a essa disciplina, haja vista as constatações citadas anteriormente.  

Contudo, se assumimos com Austin (1980, p. 94) que “por dizer, em dizer, ou por 

dizer algo, estamos fazendo algo”, podemos atestar que o ato de perguntar constitui uma ação 

que produz efeitos diretamente relacionados aos contextos de sua enunciação. Nesse caso, 

perguntar outra vez é também um ato performativo, que tem implicações diretas sobre os 

efeitos que se pretende produzir. Assim, o meu questionamento sobre a aula de língua 

portuguesa não é novo na literatura sobre o tema, mas se atualiza quando enunciado em outro 

contexto e por outra enunciadora. E para subsidiar essa discussão é interessante acrescentar 

outras perguntas: Que aspectos, além dos linguísticos, devem ser/são acionados no ensino de 

língua materna? Os componentes linguísticos podem prescindir de nossas práticas 

socioculturais e identitárias? Assumir uma postura política diante desse ensino pode fazer 

diferença na vida social dos/as falantes?  

São essas indagações que orientam a discussão a ser tecida neste capítulo, o qual será 

desenvolvido, inicialmente, a partir de uma breve apresentação de alguns índices oficiais 

acerca dos resultados e desempenhos educacionais, com o intuito de delinear um panorama 

daquilo que as regulamentações e as produções acadêmicas ainda não conseguiram eliminar. 

Afinal, a que problemas persistentes estamos nos referindo, quando afirmamos que a 

transformação é ainda um processo em curso? Além disso, destacaremos alguns percursos e 

intervenções relativos ao ensino de língua portuguesa nas escolas brasileiras, intermediados 

pelas noções de língua, currículo e políticas linguísticas. Isso posto, sustentaremos a 

necessidade e as possibilidades de um ensino crítico de língua e seu comprometimento com os 

processos de transformação social, contrariando, assim, pontos de vista arraigados sobre 

conhecimento linguístico separado do ser social e assumindo um exercício de subversão de 

construtos que atuam no campo das práticas linguísticas.   
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4.1 DELINEANDO O CENÁRIO – ALGUNS SUBSÍDIOS 

 

A produção de informações quantitativas sobre educação é abundante no Brasil, 

originárias de diversas fontes e motivações. E não é de hoje que elas têm destacado uma 

realidade incapaz de atender aos objetivos constitucionais da educação. Um recorte mínimo 

nessas informações poderá nos indicar algumas características da escolarização brasileira e de 

seus desafios em busca da democratização e atuação de qualidade.   

Alguns indicadores de resultados concernentes ao número de alunos e alunas 

matriculados nas escolas brasileiras constituem um avanço em termos de universalização do 

ensino básico. De acordo com os dados do Censo Escolar de 2010
29

·, estão matriculados, nos 

194.939 estabelecimentos de educação básica do país, quase 52 milhões de alunos/as, sendo 

que 43,9 milhões (85,4%) estão em escolas públicas e 7,5 milhões (14,6%) em escolas da rede 

privada. Ainda que esses índices tenham sofrido um decréscimo de 2% em relação ao número 

total de alunos/as matriculados/as na educação básica, no período de 2009, eles apontam para 

uma mudança significativa em termos de ampliação do acesso à educação escolar.  

Esse avanço é confirmado, sobretudo, no âmbito da Educação Profissional e 

Tecnológica, em que se observa uma expressiva expansão da educação profissional técnica de 

nível médio. Conforme resultados do Censo Escolar de 2010, houve no período de 2007 a 

2010, um crescimento de 46% no número de alunos/a matriculados/as na educação 

profissional, configurando um total de 1.140.388 mil estudantes, sendo que 61,8% desse total 

de matrículas são efetivados na rede federal de educação profissional, concomitante ou 

integrada ao ensino médio. 

Embora, nos últimos anos, o país tenha presenciado uma ampliação do acesso escolar, 

o mesmo não aconteceu em relação às garantias de permanência e bom rendimento.  Não é de 

hoje que se constata uma diminuição progressiva no número de matrículas, à medida que se 

avança nos níveis de escolarização. Essa imagem, comumente descrita como sendo a de um 

funil, é reiterada pelos dados do Censo Escolar, em que se percebe que o número de 

matrículas nos anos iniciais do ensino fundamental, 16,7 milhões, corresponde ao dobro das 

efetuadas no ensino médio, 8,3 milhões. E esse número começa a decrescer ainda no ensino 

                                                 
29

 Trata-se de um levantamento estatístico educacional, realizado anualmente em todas as escolas públicas e 

privadas do país. O Censo Escolar, coordenado pelo INEP, em parceria com as Secretarias Municipais e 

Estaduais de Educação, produz informações referentes aos estabelecimentos de ensino, matrículas, funções 

docentes, trajetórias e rendimento escolar. Os resultados preliminares da edição de 2010 foram divulgados no 

Diário Oficial de 20 de dezembro de 2010 e possuem uma versão resumida, intitulada Resumo Técnico – Censo 

Escolar 2010, disponível no endereço eletrônico: <http://download.in 

ep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/divulgacao_censo2010_revisao_04022011.pdf> 
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fundamental, uma vez que as séries finais desse nível de ensino apresentaram, em 2010, um 

total de 14, 2 milhões de alunos/as matriculados/as, número inferior às séries iniciais. 

Esses resultados quantitativos que, ambiguamente, mesclam maior oferta e mais 

desigualdades, nos levam a concordar com Rojo (2009, p. 28) no que se refere à existência de 

“outro tipo de fracasso e exclusão escolar, que se traduz pela reprovação, pela evasão e pelos 

parcos resultados em termos de aprendizagem, conhecimentos e letramentos que o ensino em 

geral tem alcançado no Brasil”. Também podemos explicar a parcialidade dos dados, tomando 

por base o estudo de Abramovay (2003), o qual aponta para uma realidade educacional 

marcada por desigualdades e exclusões, que culminam no abandono escolar, num processo 

em que se entrelaçam duas condições: “o aluno que abandona a escola e a escola que 

abandona o aluno” (ABRAMOVAY, 2003, p. 564).  

Esse panorama excludente do sistema escolar torna-se evidente quando se intersectam 

os indicadores educacionais com as categorias de gênero, raça/etnia, classe social, orientação 

sexual, etc., num movimento em que se realçam condições distintas de vulnerabilidade e 

desigualdades. Nesse caso, é importante incluir a análise do Relatório Anual das 

Desigualdades Raciais no Brasil 2009-2010, uma publicação do Laboratório de Análises 

Econômicas, Históricas, Sociais e Estatísticas das Relações Raciais (LAESER), sediado no 

Instituto de Economia da Universidade do Rio de Janeiro (IE/UFRJ). Esse material toma 

como referência os indicadores sociais brasileiros, oriundos de pesquisas estatísticas oficiais, 

para refletir sobre assimetrias baseadas na cor/raça e gênero. E no item que avalia a Evolução 

do número médio de anos de estudo da população brasileira, o Relatório realiza o seguinte 

cruzamento de dados: 
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 Fonte: PAIXÃO, 2010, p. 218. 

 

 

A tabela aponta para uma mudança no número de anos de escolaridade entre homens e 

mulheres no Brasil. Comparando-se os índices de 1988, 1998 e 2008, percebe-se que as 

mulheres foram, gradativamente, ampliando seu tempo médio de estudo, chegando, em 2008, 

a superar o dos homens. Por outro lado, os números deixam entrever que as hierarquias 

baseadas na cor ou raça se perpetuam, o que pode ser percebido no fato de que os homens 

brancos continuam mantendo distância no tempo de escolaridade, em relação tanto aos 

homens pretos e pardos quanto às mulheres pretas e pardas. Em outros termos, a elevação dos 

anos de escolaridade não conseguiu alterar os padrões de desigualdades, as quais têm sexo e 

cor socialmente definidos.   

Considerando o caráter relacional dessa situação, podemos, inclusive, acrescentar os 

resultados apresentados no Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, produzido pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em 2009. No que se refere à renda média da 

população brasileira, essa pesquisa concluiu que os homens brancos obtêm um salário mensal 

de R$ 1491, 00; as mulheres brancas, R$957,00; os homens negros, R$ 833, 50; e as mulheres 

negras, R$ 544,40. A constatação de que homens brancos ganhem 173% a mais que mulheres 

negras torna inevitável o reconhecimento de que “a conjugação do racismo com o sexismo 

produz sobre as mulheres negras uma espécie de asfixia social com desdobramentos negativos 
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sobre todas as dimensões da vida”, conforme alerta Carneiro (2004, p. 77). E essa realidade 

não admite conformismos ou celebrações precipitadas em relação ao aumento do tempo de 

escolaridade e da média salarial da população brasileira. Assim, ainda que os dados numéricos 

ajudem a expor as desigualdades, é sempre importante interpretá-los em conjugação com 

outros dados numéricos e também com informações qualitativas.  

Da mesma forma, podemos nos basear na taxa de adequação de crianças e jovens ao 

sistema de ensino, que se refere ao percentual de frequência na série escolar esperada, de 

acordo com a idade. Nesse ponto, os números indicam uma maior discrepância nas taxas de 

adequação, que se tornam mais problemáticas à medida que a idade avança e conforme a raça. 

Isso quer dizer que, quanto maior a escolaridade, maior defasagem idade-série e mais se 

acentua a trajetória irregular e assimétrica da população negra na escola: 

 

Assim, em 2008, em todo o Brasil, a taxa de adequação das crianças de 6 a 

10 anos era de 54,5%. Entre os 11 e 14 anos, este indicador caía para 44,7% 

e, entre 15 e 17 anos, se reduzia ainda mais, para 26,2%. No contingente de 

cor ou raça branca, as taxas de adequação das crianças e adolescentes de 6 a 

10 anos, de 11 a 14 anos e de 15 a 17 anos foram de, respectivamente: 

59,6%; 54,3% e 34,0%. Na mesma sequência, entre os grupos de idade, as 

taxas de adequação dos pretos & pardos foram, respectivamente, de 50,6%, 

37,7% e 20,1%. (PAIXÃO, 2010, p. 224)  

 

No que se refere aos exames e processos avaliativos, que têm por objetivo avaliar a 

construção de competências e habilidades, um dos pontos de maior interesse é o desempenho  

dos/as alunos/as em Língua Portuguesa, mais notadamente, em leitura. Nesse caso, podemos 

destacar o Saeb – Sistema de Avaliação da Educação Básica, responsável, desde 1995, pela 

aplicação, a cada dois anos, de provas de português e matemática, a uma amostra aleatória de 

alunos e alunas matriculados/as nos últimos anos do ensino fundamental, 4ª e 8ª, e no 3º ano 

do ensino médio. Em relação à avaliação de Língua Portuguesa, o Saeb enfatiza a função 

social da língua, conforme referendada nas Diretrizes e nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, e insiste que o domínio linguístico constitui um “requisito básico para que o 

indivíduo ingresse no mundo letrado e possa construir seu processo de cidadania, integrando a 

sociedade como ser participante e atuante”. (SITE: Prova Brasil 

<http://provabrasil.inep.gov.br/a-prova-de-lingua-portuguesa>). 

Todavia, essas expectativas estão longe de ser atendidas, uma vez que os resultados do 

Saeb têm mostrado que não só a proficiência em leitura dos/as alunos/as da educação básica 

http://provabrasil.inep.gov.br/a-prova-de-lingua-portuguesa
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está abaixo do patamar mínimo esperado como tem sofrido um declínio sistemático, conforme 

sintetiza o gráfico seguinte: 

 

 

 
Fonte: SAEB, 2007, p.6 

 

   
Em seu relatório de 2003, o Saeb revelou que, em se tratando de proficiência de 

leitura, mais da metade dos/as alunos/as concluintes do ensino médio, 55,2%, estão no estágio 

Intermediário em que “desenvolveram algumas habilidades de leitura, porém insuficientes 

para o nível de letramento da 3ª série” (BRASIL/INEP, 2006, p. 50).  Outros/as 34,7% estão 

posicionados/as no nível Crítico, em que se considera que “ainda não são bons leitores. 

Apresentam algumas habilidades de leitura, mas aquém das exigidas para a série” 

(BRASIL/INEP, 2006, p. 50).   E conclui que apenas 6,2% dos/as alunos/as da 3ª série do 

ensino médio apresentaram habilidades de leitura compatíveis com o que seria de se esperar 

ao término da educação básica, um resultado incipiente para uma avaliação que enfoca as 

práticas sociais de leitura.   

Ao se estabelecer um recorte racial, esses elementos tornam-se ainda mais agravantes. 

Esse mesmo relatório atesta uma diferença de 25 pontos a mais para os/as alunos/as 

brancos/as em relação aos/as pretos/as, na média de proficiência em Língua Portuguesa na 3ª 

série do ensino médio. Isso significa que, embora os resultados sejam insatisfatórios para 

todos os grupos avaliados, eles são ainda mais lastimáveis entre a população negra, o que 
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permite inserir as práticas escolares de ensino-aprendizagem de língua portuguesa na 

dinâmica das relações raciais no Brasil, assentadas em disparidades e exclusões.  

Esse panorama de resultados negativos é confirmado, também, pelo relatório de 

desempenho dos/as candidatos/as, na prova de redação, do Exame nacional do Ensino Médio 

– ENEM
30

, em sua edição de 2005
31

. Esse documento constata um desempenho insuficiente 

dos/as estudantes em relação às expectativas estabelecidas pelo Exame, avaliadas em termos 

de competências e habilidades linguísticas e discursivas. Os resultados dessa prova, cujo tema 

norteador foi “O trabalho infantil na realidade brasileira”, foram assim dispostos pelo 

relatório: 

 

Na competência I (Domínio da norma culta da língua escrita), a média 

nacional foi de 64,29. Nas competências II, III e IV, as médias nacionais 

foram bem próximas: 57,36, 54,97 e 55,87, respectivamente (Gráfico 13). 

Isso demonstra que os concluintes e egressos do ensino médio têm 

dificuldade para aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento ao 

desenvolverem um tema (Competência II), bem como para relacionar, 

organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa 

de um ponto de vista (Competência III). Constata-se, também, que são 

deficientes os conhecimentos dos mecanismos lingüísticos necessários para a 

construção da argumentação (Competência IV). Mas a Competência V – 

elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, demonstrando 

respeito aos direitos humanos – foi a que registrou média nacional mais 

baixa (47,32), o que sugere que os participantes do Enem não estão 

suficientemente preparados para discutir respostas aos problemas 

sociais congruentes com o respeito e a promoção dos direitos humanos. 

(BRASIL/INEP, 2006a, p. 47 e 48, grifos meus). 

 

A partir desse resultado podemos constatar que as aulas de língua portuguesa, em que 

se atribui o estudo sistemático de textos, têm enfatizado o ensino de normas e regras 

linguísticas em detrimento de práticas de leitura e escrita, empenhadas na interpretação crítica 

e reflexiva da realidade, bem como na capacidade de nela atuar de forma protagonista.  Essa 

dificuldade de “gerar a capacidade de compreender e intervir na realidade, numa perspectiva 

autônoma e desalienante”, como propõe os PCNs (2000b, p. 22), sugere que ainda predomina 

                                                 
30

 O Enem foi criado em 1998 e consiste em um exame de caráter voluntário, elaborado anualmente pelo 

Inep/MEC, para alunos e alunas concluintes e egressos/as do ensino médio, com o objetivo de avaliar os 

conhecimentos obtidos ao fim da escolaridade básica. É utilizado como critério de seleção para o ingresso no 

ensino superior, tanto complementando como substituindo o vestibular. É também classificatório para aqueles/as 

que pretendem concorrer a uma bolsa no Programa Universidade para Todos (ProUni), uma iniciativa do 

governo federal destinada a estudantes de baixa renda. Com quase 3,5 milhões de inscrições em sua última 

edição, de 2012, o Enem, apesar de críticas e contradições, é considerado um dos instrumentos avaliativos mais 

importantes do país.  
31

 Mais recente relatório disponível no site do INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira. 
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nas aulas de língua portuguesa um ensino de caráter instrumental e socialmente 

descomprometido. 

Essas dificuldades também são atestadas na parte objetiva da prova do Enem, em que 

são avaliadas as competências esperadas ao término da escolaridade básica, distribuídas em: 

Dominar linguagens; Compreender fenômenos; Enfrentar situações-problemas; Construir 

argumentações e Elaborar propostas. O desempenho dos/as estudantes em relação a essas 

competências foi assim resumido pelo relatório de 2005:  

 

As médias nacionais, por competência, ficaram todas abaixo de 40, portanto 

na faixa de desempenho insuficiente a regular, com exceção da média da 

Competência I (Dominar linguagens), que ficou em 42,44. Na Competência 

II (Compreender fenômenos), a média nacional foi de 38,36. A média mais 

baixa ocorreu na Competência III (Enfrentar situações-problema), sendo de 

36,84. Na Competência IV (Construir argumentações), a média nacional 

ficou em 39,78. Finalmente, a média na Competência V (Elaborar 

propostas), foi de 39,22. (BRASIL/INEP, 2006a, p. 36) 

 

O Enem deixa claro que o domínio da norma culta da Língua, almejado na 

Competência I da parte objetiva e discursiva do exame, não tem sido suficiente para 

possibilitar aos/às estudantes a reflexão e a (res)significação dos usos linguísticos e muito 

menos tem incentivado a participação ativa desses sujeitos na vida social. Se tomarmos, por 

exemplo, o que foi mensurado na competência V, a capacidade dos/as alunos/as de elaborar, a 

partir dos conhecimentos desenvolvidos na escola, “propostas de intervenção solidária na 

realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural” 

(BRASIL/INEP, 2006a, p. 35), verificaremos que a perspectiva de um ensino contextualizado 

e crítico de língua materna, como defendem vários documentos oficiais e pesquisas 

acadêmicas, é ainda um projeto em fluxo lento, quase inerte. 

No bojo dessa situação, passam incólumes no contexto escolar, sobretudo nas aulas de 

língua portuguesa, dados como os fornecidos pelo Enem, no que se refere às disparidades de 

desempenho relativas ao sexo dos/as candidatos/as. Ainda que haja uma diferença 

significativa no número de participantes do Enem, em que 37,8% são do sexo masculino e 

62,2% do feminino, os homens obtém as melhores notas na prova objetiva, compondo os 

57,8%
32

 dos candidatos que obtiveram notas superiores a 70 pontos. Já na prova de redação, 

                                                 
32

 Podemos incluir nessa estatística um grupo de alunos, oriundos de uma escola que tem liderado o ranking das 

melhores notas do Enem, o Colégio São Bento, localizado no Rio de Janeiro. Isso poderia ser apenas uma 

curiosidade se não fosse o fato de essa escola só aceitar meninos como seus alunos e desse resultado e a pseudo-

relação correspondente entre sexo masculino e bom desempenho escolar, terem sido bastante divulgados na 
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esse resultado é invertido, são as mulheres que apresentam um desempenho superior ao dos 

homens. Embora esse resultado não seja novidade nos testes oficiais, não significa a 

confirmação de competências inatas, que responderiam pela tendência masculina à 

objetividade e a feminina à comunicação, ao contrário ele atesta práticas escolares e 

socioculturais dicotômicas e excludentes, que merecem “mais pesquisa e discussão”, como 

bem defende o relatório do Enem (2006a, p. 48).  

E como o relatório deixou de mencionar a quem seria atribuída essa responsabilidade 

pela pesquisa e discussão das incongruências de rendimento escolar associadas ao gênero, não 

poderíamos nos furtar de alguns questionamentos. De quantas outras pesquisas quantitativas 

necessitaríamos para atestar as desigualdades estabelecidas no sistema educacional brasileiro? 

Até que ponto as práticas, os currículos e os desempenhos escolares se alteram em virtude das 

pesquisas? Como estabelecer a transição entre mensurar os problemas e enfrentá-los? Discutir 

o que acontece em sala de aula é o mesmo que incluir seus/suas participantes na discussão? 

Quando os/as alunos/as deixam de ser dados de pesquisas e passam a ser sujeitos, 

responsáveis pela reflexão e transformação da realidade em que estão inseridos/as? De que 

forma o ensino de Língua Portuguesa pode efetivar uma prática politizada, comprometida 

com a formação de sujeitos críticos e atuantes, cujas capacidades de letramento ultrapassem 

os limites escolares? 

Essas e outras questões são importantes para problematizar as informações 

apresentadas nessa seção, que, da mesma forma que as leis e documentos oficiais, tem sido 

inócuos no sentido de transformar a realidade educacional brasileira. Não nos resta dúvida de 

que há muito que fazer para enfrentar os problemas mensurados, que são bem resumidos nas 

palavras de Rojo (2009, p. 23): “evitar a exclusão escolar e tornar a experiência na escola um 

percurso significativo em termos de letramentos e de acesso ao conhecimento e à informação 

– o que temos chamado, bastante genericamente, de ‘melhorar a qualidade de ensino’”. Nesse 

caso, é preciso considerar as estatísticas para além dos binarismos – certo/errado; 

fracasso/sucesso; vítima/culpado/a – e concebê-los a luz de intrincadas relações, que se 

configuram dentro e fora do ambiente escolar. 

 

                                                                                                                                                         

 

mídia. De cunho elitista e conservador, o Colégio São Bento – mantido pelos monges beneditinos do Mosteiro de 

São Bento do Rio de Janeiro, desde 1858 – adota um padrão de ensino que exclui as mulheres, e o faz de forma 

declarada e consentida. Resta questionar se os demais estabelecimentos escolares não repetem essa prática, de 

maneira implícita e dissimulada, mesmo quando “permitem” a inserção do sexo feminino. Esse comentário vale 

para destacar a opacidade das relações que subjazem os resultados quantitativos.   
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4.2 DOS ELEMENTOS QUANTITATIVOS AO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA – 

TRAJETÓRIAS, IMPLICAÇÕES E DESDOBRAMENTOS 

 

No inventário dos problemas elencados na seção anterior, o desempenho dos/as 

estudantes no que se refere à utilização da língua portuguesa ocupa um lugar de destaque. Isso 

torna corriqueiras afirmações como “não sei/não gosto de português”; “os/as alunos/as não 

gostam/não sabem ler nem escrever”; “Português é chato”; “É a língua mais difícil que 

existe”; “Inglês é bem mais fácil que português”. A lista de exemplos é extensa e persiste, 

compondo uma espécie de “imaginário linguístico” ou “ideologia linguística” (BAGNO; 

RANGEL, 2005), apesar de inúmeros estudos da Linguística e da Linguística Aplicada, que 

há tempos vem embasando aulas e livros didáticos, bem como as políticas governamentais de 

ensino-aprendizagem de língua portuguesa.  

Também os contextos midiáticos não nos deixam esquecer as lastimáveis posições 

ocupadas por estudantes brasileiros/as em testes de leitura e escrita; da mesma forma que nos 

ambientes virtuais (e-mails, redes sociais, etc.) proliferam textos ridicularizando as “pérolas 

dos vestibulares” ou pessoas que utilizam formas linguísticas estigmatizadas. Tal situação 

deixa entrever um imaginário social acerca da língua portuguesa, o qual implica e transcende 

o espaço escolar. 

E nesse imaginário prevalece uma série de concepções arraigadas acerca da língua 

portuguesa, as quais se traduzem nos mitos da língua ideal, da unidade constitutiva, do 

monolinguismo, da superioridade da escrita em detrimento da fala, dentre outros (BAGNO, 

2002). Resultantes de construções sócio-históricas-ideológicas, esses mitos são reforçados 

pela sua constante repetição e atualização em práticas discursivas, metalinguísticas e 

escolares.  

Tudo isso faz com que a produção de conhecimento linguístico nas escolas brasileiras 

não seja, nem de longe, uma atividade isolada ou isenta, antes ela é atravessada por múltiplas 

demandas socioculturais e intervenções acadêmicas e governamentais, conforme veremos na 

sequência.  

 

4.2.1 Políticas linguísticas  

 

A trajetória percorrida pelo ensino-aprendizagem de língua portuguesa é 

demasiadamente longa e está assentada em uma complexidade de eventos, dados e fatores. 
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Embora não tenhamos a intenção de apresentar uma cronologia detalhada desses eventos, é 

oportuno estabelecer alguns recortes, na tentativa de compreender aspectos relevantes sobre a 

experiência de ensinar e aprender português na escola, influenciada por iniciativas 

administrativas e acadêmicas diversas.  

A noção de políticas linguísticas, termo que vem ganhando notoriedade recente em 

publicações brasileiras, está relacionada às decisões referentes à língua e à sociedade. Podem 

ser explícitas, em forma de ações conscientes, ou tácitas, com base nos acordos sócio-

histórico-culturais (CALVET, 2007; BEHARES; BROVETTO, 2009). Elas são, ainda, 

indissociáveis de sua implementação, ao que se denomina planejamento linguístico, cujos 

objetivos, interesses e limites são sempre políticos e ideológicos.  

Uma breve incursão na história das políticas linguísticas no Brasil nos remete a um 

documento importante, que evidencia como questões linguísticas transformam-se em políticas 

de Estado. Trata-se da Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB), uma tentativa oficial do 

Estado brasileiro, instaurada em 1959, por Juscelino Kubitschek, para estabelecer uma 

terminologia única para as gramáticas. O que esse documento propôs foi a fixação e 

unificação, para uso escolar, da nomenclatura gramatical a ser adotada por professores e 

professoras, em todo território nacional. 

Contudo, qual a justificativa da interferência governamental em questões de 

gramática? O que foi apregoado é que havia uma confusão exagerada na utilização da 

nomenclatura gramatical, adotada a revelia por autores
33

 de compêndios gramaticais. Isso 

gerava polêmica e atrapalhava a compreensão de estudantes sobre os códigos terminológicos 

a serem adotados bem como dificultava a realização e avaliação de provas e concursos.  

Supunha-se que essa unificação seria uma medida benéfica ao ensino de língua 

materna, porém, de maneira insidiosa, também ajudaria a sustentar uma imagem de língua 

única, padronizada e homogênea. Nesse caso, a instituição da NGB com vistas à aplicação, 

sobretudo na escola, confirma a concepção de que o campo educacional constitui um ponto 

central da efetivação das políticas linguísticas, já que, conforme aponta Behares (2009, 

p.169), “grande parte das ações específicas no estabelecimento das políticas linguísticas 

repousa no sistema educativo” 
34

(tradução minha). Ou, ainda, como alerta Calvet (2007, 

p.24): “o governo controla o sistema escolar, as mídias; e para ele a melhor estratégia consiste 

em introduzir a reforma linguística escolhida por meio da escola.” 

                                                 
33

 Nesse caso, preciso manter o masculino, já que não há autoria feminina reconhecida em gramáticas brasileiras, 

antes da formulação da NGB.  
34

 “gran parte de las acciones específicas en el establecimiento de las políticas lingüísticas descansa en el sistema 

educativo”. 
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Vale destacar que ainda hoje, a despeito de inúmeras críticas e tentativas de 

reformulação, a terminologia proposta pela NGB é citada nas gramáticas brasileiras, seja para 

balizá-la, confrontá-la ou modificá-la. O fato é que, apesar de lacunas e equívocos, esse 

documento continua oficialmente em vigor. 

Duas outras iniciativas governamentais objetivaram influenciar o ensino brasileiro: a 

instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e a organização dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs). A primeira, detalhada no terceiro capítulo desta pesquisa, 

dispõe, em caráter obrigatório, sobre a organização curricular nas escolas, sistematizando, 

assim, os princípios e diretrizes da LDB. A segunda também objetivou alterar as práticas 

pedagógicas, sobretudo as curriculares, porém sem o caráter normativo das DCNs. Apesar da 

semelhança de princípios e objetivos das duas publicações, os PCNs obtiveram maior 

popularidade na esfera educacional, constituindo um documento norteador dos processos de 

ensino-aprendizagem. 

Os PCNs, fomentados pelo Ministério da Educação, tiveram sua versão final 

divulgada em 1998, para o Ensino Fundamental, e em 1999, para o Ensino Médio. Dada a sua 

repercussão nacional, os PCNs configuram, a nosso ver, o documento mais relevante nas 

políticas de educação linguística. Como parte integrante do currículo comum, a disciplina de 

língua portuguesa também ganha destaque nessa publicação. E apesar de nosso foco de 

pesquisa voltar-se para o Ensino Médio Integrado, adotaremos como referência, além dos 

PCNs para o ensino médio, os de ensino fundamental, justamente por serem mais extensos e 

elaborados, e os temas transversais, na tentativa de fornecer maior abrangência das 

características e concepções desse documento, que, embora seja direcionado à educação 

básica, também serve de referência para a educação profissional.  

Essas orientações intencionaram fornecer subsídios teóricos e metodológicos a todas 

as etapas e disciplinas curriculares dos ensinos fundamental e médio das escolas brasileiras. 

Trata-se de um documento amplo, resultado de debates sócio-históricos acerca da educação 

brasileira, que previu não só uma catalogação da estrutura curricular, mas uma proposta 

reflexiva mais aprofundada sobre conteúdos, objetivos e critérios de organização e avaliação 

escolar.  

No que tange à disciplina de língua portuguesa, a proposta, orientada por estudos da 

Linguística que se opunham às tradições filológicas e normativas de ensino de língua, era 

redimensionar a área numa perspectiva que valorizasse o uso linguístico, a noção de variação 

linguística, as práticas sociais de leitura e escrita, etc. A defesa era de que aula de língua 

portuguesa constituísse um espaço para que os/as estudantes desenvolvessem sua 
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“competência discursiva”, aprimorada a partir de um trabalho efetivo com textos 

diversificados, orais e escritos, instrumentalizado por uma análise gramatical contextualizada 

e reflexiva.  

Sob essa perspectiva, o ensino de língua materna estaria comprometido com termos e 

práticas como “participação social”, “cidadania”, “democratização social e cultural”, 

“interdisciplinaridade” (BRASIL, 1998; 2000). Esse compromisso, inclusive, seria condizente 

com a proposta de inclusão dos temas transversais (Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação 

Sexual, Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo) em todas as disciplinas do currículo. 

Desse modo, “uma prática educacional voltada para a compreensão da realidade social e dos 

direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal e coletiva e a afirmação do princípio da 

participação política” (BRASIL, 1998b, p. 17) constituiria, também, responsabilidade da área 

de língua portuguesa.  

A amplitude desse ensino seria reconhecida por adotar como referência a relação 

intrínseca entre a língua e a constituição das identidades e das estruturas socioculturais, o que 

pode ser confirmado pela afirmação de que:  

 

O espaço da Língua Portuguesa na escola é garantir o uso ético e estético da 

linguagem verbal; fazer compreender que pela e na linguagem é possível 

tranformar/reiterar o social, o cultural, o pessoal; aceitar a complexidade 

humana, o respeito pelas falas, como parte das vozes possíveis e necessárias 

para o desenvolvimento humano, mesmo que, no jogo comunicativo, haja 

avanços, retrocessos próprios dos usos da linguagem; enfim fazer o aluno se 

compreender como um texto em diálogo constante com outros textos. 

(BRASIL, 2000, p.22-23). 

 

Por outro lado, ainda que os PCNs tenham superado uma proposta mecanicista e de 

terminologia gramatical, como foi a criação da NGB, e trazido contribuições importantes para 

o ensino de língua materna, eles estão instaurados em complexas redes sociais e de poder. Isso 

faz com que o processo de transformação almejado venha ocorrendo lentamente nas escolas 

(SANTOS, 2003), principalmente nas de Ensino Médio. Ou de forma mais pessimista, há um 

profundo descompasso entre o que expressam as esferas governamentais e as pesquisas 

linguísticas e o que o/a professor/a efetivamente realiza em sala de aula (MARTINS, 2008; 

KERSCH, 2009).  Santos (2003), Martins (2008) e Kersch (2009), sob perspectivas 

diferentes, apontam para várias razões de distanciamento entre os Parâmetros e as práticas 

escolares, que vão da ausência de condições mínimas para a atividade docente à manutenção 
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de concepções hegemônicas de culpabilização dos/as professores/as pela implementação 

ineficiente das propostas de educação linguística.  

Tanto essas lacunas se configuram que o Governo apresentou uma nova iniciativa em 

relação à educação linguística. Trata-se da instauração de uma comissão para discutir 

reformas oficiais no ensino de Língua Portuguesa: a COLIP - Comissão para Definição da 

Política de Ensino Aprendizagem, Pesquisa e Promoção da Língua Portuguesa, um órgão 

ligado ao Ministério da Educação (MEC). Essa comissão, constituída em sua quase totalidade 

por pesquisadores/as de universidades brasileiras de prestígio, realizou sua primeira reunião 

em junho de 2004 e propôs recomendações ao governo no âmbito do ensino, da formação de 

professores, da produção de material didático, da pesquisa, da internacionalização do 

Português do Brasil, da promoção do Brasil linguístico e da política do MEC. Dentre as 

inúmeras propostas, em âmbitos tão amplos e diversos, destaco três, relativas ao ensino de 

língua materna:  

 

(1) projetos de curto prazo que visem à melhoria do ensino-aprendizagem de 

leitura e escrita em língua portuguesa realizado pelo sistema público de 

educação nas últimas cinco décadas; 

(2) projetos de médio e longo prazo que visem a um futuro ensino-

aprendizagem de leitura e escrita em língua portuguesa que responda às 

exigências para uma real inclusão do cidadão na sociedade; 

(3) revisão e efetiva implementação das ações previstas nos planos 

curriculares nacionais na área de língua portuguesa, sob pena de ser 

enfatizado um ensino gramatiqueiro sem resultado, em lugar de um ensino 

centrado no domínio das práticas de língua oral e escrita. (BRASIL, 2004, 

s/p.) 

 

A existência dessa comissão e suas concepções e demandas revelam a circularidade de 

implementações sobre língua portuguesa no âmbito escolar. Isso porque os objetivos não se 

alteraram em relação aos que foram propostos pelos PCNs. Ao contrário, há uma solicitação 

de que se retorne a esses documentos na tentativa de redimensioná-los e efetivá-los. As 

propostas da Comissão deixam entrever que os seis anos de publicação dos PCNS não foram 

suficientes para erradicar o infortúnio de um “ensino gramatiqueiro sem resultados” 

(BRASIL, 2004, s/p). E aquilo que seria um objetivo do passado, a responsabilidade da escola 

com o agenciamento da cidadania, justamente por já ter sido conclamado nos Parâmetros, 

passa a ser projeto para “um futuro ensino-aprendizagem de leitura e escrita em língua 

portuguesa” (BRASIL, 2004, s/p)    
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Podemos destacar ainda uma iniciativa recente, cujo objetivo maior é o de aprimorar o 

ensino de leitura e escrita nas escolas públicas brasileiras, por meio da formação docente e da 

participação efetiva dos/as estudantes da educação básica. Trata-se da Olimpíada de Língua 

Portuguesa – Escrevendo o Futuro, um concurso de produção textual, organizado pelo 

Ministério da Educação em parceria com a Fundação Itaú Cultural e o Centro de Estudos e 

Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC). Esse projeto, que, em 2012 

chega a sua terceira edição, apresenta uma metodologia de ensino/aprendizagem de língua, a 

partir do trabalho com gêneros textuais e sequência didática, com vistas a incentivar os/as 

estudantes a produzirem um texto (Poema, Memórias Literárias, Crônica ou Artigo de 

Opinião) baseado na reflexão sobre o lugar em que se vive.  

Para tanto, a organização das Olimpíadas disponibiliza à comunidade escolar recursos 

e estratégias variados: publicações periódicas destinadas aos/as professores/as, materiais 

didáticos, roteiro de atividades, divulgação e análise de textos produzidos por estudantes, 

cursos de formação e manutenção de uma comunidade virtual de aprendizagem. Com essa 

extensa estrutura, o projeto se diz ousado em seu objetivo, declarado como “uma 

oportunidade de transformar o ensino da leitura e da escrita em uma ação docente voltada à 

formação do aluno para a vida em sociedade e para o pleno exercício da cidadania”. 

(CENPEC, 2012, p. 4).  

Por outro lado, se retomarmos algumas leis e documentos curriculares, constataremos 

que a finalidade de transformação do ensino, de modo a efetivar a participação social e cidadã 

não é ousada, mas reconhecida e reivindicada há muito tempo. Embora reconheçamos a 

importância de uma iniciativa como a das Olimpíadas, que tem como meta a ampliação das 

capacidades de letramento, a partir de um trabalho de linguagem vinculado aos textos de 

circulação social, não podemos deixar de problematizar que novas embalagens podem conter 

velhos, e conhecidos, produtos. Educação não é mercadoria, bem sabemos, mas quando passa 

a ser patrocinada por instâncias privadas e a se render às artimanhas do marketing e da 

publicidade, corre o risco ser transformada em objeto de consumo, que nem sempre cumpre 

aquilo que anuncia. 

Não temos, contudo, uma continuidade de pesquisas que mensurem os resultados da 

interferência das Olimpíadas de Língua Portuguesa nas escolas brasileiras
35

. O que podemos 

                                                 
35

 Kleiman (2008), em artigo que reflete sobre letramento e formação do/a professor/a de língua materna, dedica 

uma seção para a análise de alguns textos escolares, sob a forma de artigo de opinião, produzidos para a edição 

de 2006 das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Nessa análise, a autora leva em consideração a relevância do 

material de apoio fornecido aos professores/as participantes do concurso, destacando, entretanto, a discrepância 

entre o que se idealiza e o que se efetiva. Isso porque os textos avaliados não materializaram a dimensão sócio-
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antecipar é que as estatísticas relativas às capacidades discentes de leitura e escrita ainda são 

desanimadoras. Também não podemos ignorar que o trabalho com os gêneros textuais, numa 

perspectiva de uso social da língua, por melhor intencionado que seja, não pode, 

isoladamente, ressignificar o processo de ensino/aprendizagem de língua materna.  Isso 

porque uma proposta dessa envergadura tanto necessitará extrapolar uma provável tendência a 

tipificar e classificar gêneros textuais quanto demandará esforços coletivos e compartilhados, 

múltiplas (re)elaborações na e a partir da sala de aula.   

Cabe nos perguntar, então: que impactos essa circularidade de diretrizes e ações 

provoca no contexto escolar? Até que ponto as três “variáveis” do processo de ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa, aluno, objeto do conhecimento, professor (BRASIL, 

1998a, p. 22) são transformadas com as iniciativas oficiais? Obviamente, não há uma resposta 

exata a essas questões, principalmente se pensarmos na complexidade e continuidade do 

processo de ensino-aprendizagem. Por outro lado, as iniciativas de mudança nas práticas 

pedagógicas mostram-se ainda incipientes, sobretudo, se levarmos em conta a insistência em 

sua efetivação, seja divulgando-as à exaustão, seja reestruturando-as em outras ações. 

Esse breve percurso demonstra que as propostas de políticas linguísticas estão 

envolvidas em emaranhadas relações, que implicam fatores históricos, culturais e ideológicos, 

bem como acordos políticos, entre várias instâncias e instituições, como Estado, 

universidades, imprensa, estabelecimentos privados. Por essa razão, os documentos e 

comissões abordados estão diretamente relacionados aos contextos de sua produção, 

sobretudo, engajados em formulações teóricas e interesses distintos.  

 

4.2.2 Produção acadêmico-científica e ensino de língua portuguesa 

 

Não se pode desconsiderar a intrínseca relação entre as políticas linguísticas, 

sobretudo as que se ocupam da implementação curricular, e a produção acadêmico-científica. 

Isso fica nítido, por exemplo, nos PCNs, que são respaldados por uma extensa e sofisticada 

                                                                                                                                                         

 

discursiva do gênero, em que se destacam a argumentação e a contextualização, antes se limitaram a atender aos 

aspectos estruturais e estilísticos do gênero artigo de opinião, a partir da imitação dos modelos apresentados na 

publicação fornecida aos/às docentes. Na direção contrária, Kleiman argumenta que o trabalho com gêneros 

textuais deve privilegiar sua dimensão social e agentiva, o que faz com que a escrita de artigos de opinião esteja 

voltada não só para a reflexão de dada situação como para a necessidade de nela intervir. Tudo isso torna 

bastante pertinente o argumento de que “é a necessidade de agir o que determina o gênero a ser mobilizado e, 

portanto, ensinado, não vice-versa. Quando se age pela linguagem em diversas situações sociais, os gêneros são 

mobilizados segundo necessidades imediatas de comunicação, assim como segundo determinantes 

macrossociais” (KLEIMAN, 2008, p.508). 
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bibliografia, esmiuçada no texto oficial, em citações, aspas, notas de rodapé, estratégias 

argumentativas típicas do discurso científico. Há nos textos oficiais uma clara influência de 

teorias desenvolvidas nas universidades, num movimento de “divulgação, transmissão, 

vulgarização ou transposição didática de um conhecimento dito científico”, conforme 

apontamentos de Marinho (2003, p.135), em sua pesquisa sobre a presença do discurso da 

ciência nas orientações curriculares.  

E uma das influências mais evidentes nas orientações oficiais está relacionada com um 

campo de pesquisas acadêmicas notadamente extenso e produtivo: o que se ocupa dos estudos 

sobre currículo. Silva (2004) elabora um retrospecto desses estudos, dividindo-os em teorias 

tradicionais, críticas e pós-críticas do currículo. A partir disso, o autor nos revela que a 

teorização sobre currículo, que teve início nos anos 1920, nos Estados Unidos, a despeito de 

todas as controvérsias contextuais, está imbuída da tarefa de discutir e selecionar o que deve 

ser ensinado. E por ser uma atividade declaradamente seletiva, de conteúdos, objetivos, 

conhecimentos autorizados e/ou negados, a teorização sobre currículo não se exime de 

selecionar os sujeitos de aprendizagem, aqueles/as que corresponderiam aos modelos 

curriculares propostos.  

Por essa razão, Silva (2004) destaca que a noção de currículo instaura-se na tríade: 

conhecimento, identidade, poder, uma vez que, ao pressupor conhecimentos e sujeitos 

cognoscentes ideais, as teorizações inscrevem-se nas instâncias de poder, que buscam 

padronizar e garantir hegemonias. Isso quer dizer que por trás da preocupação com o que 

ensinar, o que torna evidente a natureza construída, muitas vezes forjada, dos currículos, 

destaca-se a intrínseca relação entre conhecimento e constituição identitária, que só se 

estabelece nas estruturas de poder. Nesse caso, pensar o currículo para além de uma proposta 

de divisão de conteúdos, é concebê-lo como um sistema complexo de significação cultural e 

política, uma vez que: 

 

não podemos mais olhar para o currículo com a mesma inocência de antes. O 

currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O 

currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa 

vida, curriculum vitae: no currículo se forja nossa identidade. O currículo é 

texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade. (SILVA, 

2004, p.150). 

 

As teorizações sobre currículo estão presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

cuja função primordial é fornecer orientações a toda educação básica sobre conteúdos e 
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estratégias de aprendizagem. Essas orientações, divididas em áreas específicas do 

conhecimento, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e 

suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias, estabelecem um saber oficial, já 

que delimitam os conhecimentos (o que ensinar), as práticas e os  processos (como ensinar), 

os objetivos (por que ensinar) e os sujeitos ( a quem ensinar).  

Na elaboração de suas políticas curriculares, os PCNs concedem legitimidade a 

algumas formulações acadêmico-científicas ao mesmo passo em que desautorizam outras, 

confirmando um traço inicial do processo de seleção curricular. Isso, inclusive, pode ser 

textualmente depreendido na parte Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, no tópico que 

abre a apresentação dos conhecimentos de língua portuguesa no Ensino Médio: “o exposto 

representa uma síntese das teorias desenvolvidas, nas últimas décadas, sobre o processo de 

ensino/aprendizagem e o papel que ele ocupa” (BRASIL, 2000b, p.16).  

Não há dúvidas de que os pressupostos teóricos da Linguística, em suas diversas 

ramificações, tenham fornecido suporte às intervenções oficiais. Em oposição a um ensino 

focado na gramática prescritiva, como pretendia a NGB, foram empreendidas várias pesquisas 

nas áreas de Sociolinguística, Linguística Textual, Psicolinguística, Análise do Discurso etc., 

e, posteriormente, foram adaptadas aos textos dos PCNs. E para compreendermos que não é 

aleatória a inclusão de algumas terminologias nos textos oficiais, é preciso retomar a 

constatação de que a noção de metadiscursividade é crucial para a Linguística, uma vez que 

os/as “linguistas, talvez mais que quaisquer outros cientistas, criam os objetos de sua análise 

através da natureza e dos tipos de regimes metadiscursivos que eles empregam em suas 

análises” (MAKONI; PENNYCOOK, 2003, p. 16-17).  

Podemos destacar a relevância das conceitualizações e metalinguagens nas práticas 

discursivas e sociais. Se partirmos de uma visão performativa dos conceitos linguísticos, em 

que “ao dizer” e “por dizer” a ação se realiza, confirmaremos que os construtos 

metalinguísticos não são meramente descritivos, mas possuem força e produzem efeitos. E “já 

que não há como sair da linguagem para falar sobre ela de forma descompromissada” 

(RAJAGOPALAN, 2007, p. 19), a metalinguagem, ou, também, o já citado “regime de 

metadiscursividade”, (MAKONI; PENNYCOOK, 2007) são inseridos nas relações de poder, 

uma vez que normalizam e normatizam a língua, suas conceitualizações, as práticas sociais e 

escolares.  

Sob esse ponto de vista, os interesses, nem sempre esclarecidos, em utilizar nos textos 

curriculares publicados termos como “modos de enunciação”, “variedades linguísticas”, 

“coesão e coerência”, “condições de produção”, “gêneros do discurso”, dentre outros, tem 
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implicações que vão além das questões pedagógicas e põem em evidência os parâmetros e 

referenciais que se pretende validar. No caso dos PCNs para o nível médio, as concepções 

teóricas que adotam a perspectiva de “língua compreendida como linguagem que constrói e 

‘desconstrói’ significados sociais” (BRASIL, 2000b, p. 17) dão suporte às competências e 

habilidades a serem desenvolvidas pelos/as estudantes, das quais podemos destacar:  

 

Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos 

com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, organização 

das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção; 

confrontar opiniões e pontos de vista sobre diferentes manifestações da 

linguagem verbal; compreender e usar a Língua Portuguesa como língua 

materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e 

da própria identidade. (BRASIL, 2000b, p. 6-13) 

 

A formulação dessas competências permite depreender o seu embasamento em 

concepções teóricas que defendem a linguagem como produto da interação sócio verbal entre 

os/as falantes, do permanente diálogo entre os diversos discursos que configuram uma 

sociedade. Por essa razão, os PCNs propõem um ensino de língua materna que priorize um 

trabalho com a diversidade de gêneros discursivos, que, em linhas gerais, podem ser 

compreendidos como unidade enunciativo-discursiva nas práticas sociais institucionalizadas 

(BAKHTIN, 2006). Nos termos propostos por Bakhtin (2006), autor citado nas referências 

bibliográficas dos PCNs, gêneros discursivos são tipos relativamente estáveis de enunciados, 

que, apesar de apresentarem certos traços comuns, são construídos historicamente nas 

situações sociais de interação e, por essa razão, assentam-se na heterogeneidade. É por meio 

de múltiplos e reconhecidos gêneros que estabelecemos nossas enunciações. 

Nessa concepção defendida pelos PCNs, os gêneros constituem modos de dizer, 

significar e agir; por meio deles a interação é organizada e regulada. Concebidos como índices 

sociais, os gêneros não se desvinculam das condições de produção discursiva (quem 

enunciou, para quem, quando, onde, como, para que etc.). Isso faz com que cada gênero esteja 

vinculado a dada situação de interação, contextualizada socialmente, e projetado com uma 

finalidade discursiva e com determinada concepção de autoria e interlocução.  

Essa perspectiva dialógica e discursiva de linguagem alinha-se com as concepções e 

pesquisas sobre as práticas sociais de letramento, conforme Kleiman (1995), Rojo (1995) e 

Soares (1998), autoras que também figuram nas referências bibliográficas dos PCNs. Nesse 

caso, letramento constitui, na definição proposta por Soares (1998, p.18), “o estado ou a 

condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se 
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apropriado da escrita”, o que permite inseri-lo numa perspectiva que leve em consideração os 

sujeitos e suas mediações e interações com as práticas letradas.   

A proposta de letramento requer associá-lo às relações de poder e de discurso, que 

fixam dicotomias entre a oralidade e a escrita e privilegiam instituições encarregadas de 

introduzir os sujeitos no universo da escrita, as quais são denominadas agências de letramento 

(KLEIMAN, 1995). Dentre as várias agências de letramento, destaca-se a escola, que, apesar 

ou em razão de seu prestígio social, reproduz concepções dominantes acerca da escrita e, 

consequentemente, as desigualdades do sistema social, em que os não 

escolarizados/alfabetizados são recriminados e vistos como não inteligentes ou incapazes.  

Nessa visão equivocada, porém quase consensual, para ser letrado/a é preciso dominar 

o código escrito –a oralidade é desprezada – e sua aquisição é um processo neutro, 

independente de relações sociais e contextuais. Por outro lado, a concepção do modelo 

ideológico do letramento (KLEIMAN, 1995), ao levar em conta a pluralidade e a diferença, 

problematiza essa visão justamente por considerar que a inserção dos sujeitos no mundo da 

cultura escrita também se vincula a práticas orais de socialização do escrito e a modos não 

escolares de aprendizagem. 

Essas teorizações evidenciam que não se trata da ausência deliberada de propostas 

interessantes ou bem fundamentadas nos PCNs, mas das dificuldades de se alinhar as teorias a 

uma prática escolar significativa e transformadora. Ou, como bem argumenta Britto (2007, p. 

27), os encaminhamentos acadêmico-pedagógicos instaurados pelas intervenções oficiais não 

têm, por si só, possibilitado a “aprendizagem de conhecimentos relevantes que, avançando 

para além do senso comum e das soluções da vida prática, contribuam para o 

desenvolvimento integral, intelectual e socialmente, dos alunos.” Isso torna oportuna, 

também, a argumentação de Bagno e Rangel (2005) acerca das disparidades entre as 

demandas sociais por uma educação linguística
36

 significativa e aquela que é praticada pela 

escola e pelas universidades, já que, conforme esses autores:  

 

Abre-se, então, uma lacuna entre as propostas oficiais de ensino de língua, a 

formação docente nas universidades e as demandas sociais por uma 

educação capaz de assegurar os direitos linguísticos do cidadão e de lhe 

permitir construir sua cidadania. (BAGNO; RANGEL, 2005, p. 67) 

                                                 
36

 O termo educação linguística refere-se ao “conjunto de fatores socioculturais que, durante toda a existência de 

um indivíduo, lhe possibilitam adquirir, desenvolver e ampliar o conhecimento de/sobre sua língua materna, 

de/sobre outras línguas, sobre a linguagem de um modo mais geral e sobre todos os demais sistemas semióticos” 

(BAGNO; RANGEL, 2005, p. 63). Os autores defendem a adoção desse termo justamente por sua complexidade 

e capacidade de agregar as questões de língua e linguagem em sua estreita relação com a cultura e as estruturas 

sociais.  
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Nesse caso, compreender a manutenção de problemas e insucessos no ensino de língua 

materna, a despeito de amplas tentativas de aprimoramento, requer uma análise mais acurada 

dos fatores imbricados nessa relação, os quais excedem o componente linguístico e se 

sustentam nas esferas sócio-político-culturais. 

 

4.3 EM BUSCA DE OUTROS RUMOS – LÍNGUA, IDENTIDADES E PRÁTICA SOCIAL 

  

No encaminhamento que propomos, percebemos que, sob a tutela de uma retórica 

acadêmica, revestida de inovação e deslocamentos, conhecimentos científicos são divulgados 

e legitimados, tomados como referência imprescindível para a prática pedagógica. E aquilo 

que deveria ser considerado um fator positivo, a construção do conhecimento científico, acaba 

se tornando prejudicial justamente porque essa transposição, ou mesmo a imposição, de 

conhecimento recusa a multiplicidade e a dinâmica de saberes que perpassam a escola e o 

mundo social.  

E isso produz um paradoxo: mesmo a Linguística comumente não incluindo os 

sujeitos sociais em seus postulados teóricos, sequer considerando as reflexões desses sujeitos, 

sobretudo as de alunos/as e professores/as, sobre sua própria língua, essa ciência interfere 

diretamente em suas práticas linguísticas e escolares. Essa relação assimétrica entre 

pesquisadores/as e professores/as de ensino fundamental e médio faz com que a construção do 

conhecimento científico seja conflituosa. O caráter desigual desse intercâmbio dificulta a 

transformação da prática de sala de aula e, mais ainda, da teoria. Desse modo, a prática 

docente não se altera porque ela é tida como objeto de estudo, receptáculo, elemento 

estabelecido e idealizado. Já a teoria, concebida para deixar a opinião alheia à revelia, não 

abre espaço para problematizações.  

No que se refere à produção teórica da Linguística, um dos temas mais recorrentes é a 

conceitualização de língua. Assumir determinada(s) noção(ões) de língua é crucial para o 

desenvolvimento dos princípios, epistemologias e aplicabilidades dessa ciência.  

Numa perspectiva pós-colonial, a noção de língua como propriedade objetiva não se 

sustenta, conforme tem defendido autores/as como hooks (1994), Pennycook (1998), Makoni 

e Pennycook (2003), Moita-Lopes (2006), Rajagopalan (2007). Esses/as autores/as rejeitam as 

concepções reducionistas que defendem a língua em seu caráter exclusivo de imanência e 

enfatizam as múltiplas imbricações entre língua, sociedade, cultura e política. 
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Esse posicionamento não é incomum nos postulados teóricos da atualidade, inclusive, 

ele aparece diluído em várias passagens textuais dos PCNs. Todavia, a ênfase dada por esse 

documento ao fenômeno linguístico e a sua teorização apaga a existência de questões que 

excedem a língua. Da mesma forma, a insistência em um ensino de língua, com fins 

pragmáticos, visando uma competência comunicativa/discursiva, capaz de corresponder às 

demandas normatizadas e imediatas da vida social, encobre aspectos mais complexos das 

atividades linguísticas.  

A concepção de língua como uma construção social instaura a necessidade de “se 

repensar a língua como forma de possibilitar alternativas que possam ir além dela” 

(MAKONI; PENNYCOOK, 2007, p. 3). E ir além da língua significa ir além das identidades 

tomadas como pré-discursivas, das temporalidades lineares, dos conceitos pré-fixados e das 

crenças na uniformidade e estabilidade linguísticas, aspectos que continuam sendo difundidos 

nas aulas de língua materna, conforme pesquisa empreendida por Kersch (2009). 

Uma das questões não problematizadas nas ações de implementação curricular é a 

constituição identitária do professor
37

 de língua portuguesa. De acordo com os PCNs, esse 

profissional é caracterizado como responsável por estabelecer a “mediação entre sujeito e o 

objeto de conhecimento” (BRASIL, 1998a, p. 22). Essa tarefa de medição sugere que: 

 

Ao professor cabe planejar, implementar e dirigir as atividades didáticas, 

com o objetivo de desencadear, apoiar e orientar o esforço de ação e reflexão 

do aluno, procurando garantir aprendizagem efetiva. Cabe também assumir o 

papel de informante e de interlocutor privilegiado, que tematiza aspectos 

prioritários em função das necessidades dos alunos e de suas possibilidades 

de aprendizagem. (BRASIL, 1998a, p. 22).  

 

Mais do que evidenciar o papel do professor como condutor do processo educativo, o 

fragmento deixa entrever uma construção simbólica desse indivíduo, alinhavada por uma 

concepção homogênea e determinística de identidade. A projeção de uma identidade fixa e 

estável para o professor de língua portuguesa, tomado como um ser em essência, contraria 

perspectivas pós-modernas, que concebem as identidades como pluralizadas, fragmentadas, 

em constante fluxo (HALL, 2006).  

Um dos aspectos iniciais dessa pretensa neutralidade é a opção em nomear os/as 

professores/as pelo gênero masculino. Isso porque há um consenso historicamente instituído 

de que o uso do masculino genérico tem valor universal, algo como: a figura do professor 

                                                 
37

 Nos PCNs a figura desse profissional é marcada, exclusivamente, pelo masculino genérico.  
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contempla também a da professora. Embora discordemos profundamente dessa concepção, 

não podemos negar que ela é reiterada continuamente nas práticas linguageiras e sociais, as 

quais continuam ignorando a (re)formulação de Freire (1997), que, em seu livro A pedagogia 

da esperança, uma releitura de a Pedagogia do oprimido, reconhece os efeitos perversos de 

uma fala machista, se desculpa por tê-la adotado em trabalhos anteriores e propõe a sua 

transgressão. Para o autor: 

 

A recusa à ideologia machista, que implica necessariamente a recriação da 

linguagem, faz parte do sonho possível em favor da mudança do mundo. Por 

isso mesmo, ao escrever ou falar uma linguagem não mais colonial eu o faço 

não para agradar a mulheres ou desagradar a homens, mas para ser coerente 

com minha opção por aquele mundo menos malvado de que falei antes. 

(FREIRE, 1997, p. 35) 

 

Nesses termos, um documento que se declara a favor da mudança da educação escolar 

não é coerente com seu projeto emancipador ao ignorar que os apagamentos de gênero não 

são mera questão gramatical, mas de ideologia e exclusão. Nas diretrizes curriculares, o 

professor mediador como masculino é uma forma de descorporificá-lo, tomá-lo como prévio e 

estabelecido e reforçar uma discriminação generificada, camulflada na pretensa neutralidade 

do termo masculino. 

Além disso, a esse informante e interlocutor privilegiado é atribuída a função de 

organizar e conduzir o acesso ao conhecimento, não de produzi-lo. O caráter diretivo dos 

parâmetros e das propostas teóricas limita o agenciamento dos professores e professoras de 

Língua Portuguesa, os/as quais necessitam adaptar a prática docente aos instrumentais 

teóricos apresentados, e não o contrário. Da forma como está posto, o/a professor não parece 

ser considerado como “sujeito do ato de ensinar” (COROA, 2006), antes é tido como um 

sujeito intersticial, responsável por fazer a transposição entre os referenciais das instâncias 

admininstrativas e acadêmicas e o trabalho efetivo em sala de aula. 

Nesse contexto, o/a professor de língua materna não escapa a uma condição 

conflituosa: ora ele/a é subestimado/a pela limitação de suas atribuições e de seus perfis 

identitários; ora ele/a tem sua função destacada, chegando a ser responsabilizado/o 

integralmente pelos efeitos, principalmente os negativos, das empreitadas pedagógicas. Há 

nesse processo uma tendência à culpabilização do/a professor/a pelo não aprimoramento de 

sua formação, de sua prática e dos conhecimentos de seus/suas alunos/as. E isso é ainda mais 
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visível quando se leva em consideração o professor da rede pública de ensino, conforme atesta 

Martins (2008): 

 

Há uma pressuposição mais ou menos explícita, por parte de porta-vozes das 

instâncias administrativas e, muitas vezes, também de pesquisadores nas 

universidades, de que o professor que hoje trabalha nas escolas públicas 

alimenta uma visão endemicamente tradicionalista, de que ele é resistente ou 

avesso às inovações e de que, em última instância, ele seria o grande culpado 

pelo fato de que, por melhores que tenham sido as diversas propostas ou 

normatizações, sempre foram precariamente implantadas. (MARTINS, 2008, 

p. 524) 

 

Assim como faz com a figura do/a professor/a, os PCNs estabelecem uma identidade 

fixa de aluno. Apesar de ser reconhecido como “sujeito da ação de aprender aquele que age 

com e sobre o objeto de conhecimento” (BRASIL, 1998a, p. 22) e, consequentemente, obter 

um pouco mais de autonomia que o/a professor/a, o aluno também é representado como um 

homem, possivelmente branco, jovem, idealizado, apto a aprender e a acatar valores 

ideológicos hegemônicos. Isso fica claro, por exemplo, quando o documento define a figura 

discente e a que ela se relaciona:  

 

O aluno deve ser considerado como produtor de textos, aquele que pode ser 

entendido pelos textos que produz e que o constituem como ser humano. [...] 

O homem visto como um texto que constrói textos. (BRASIL, 2000, p.18) 

 

Nos textos, os homens geram intertextos cada vez mais diversificados, o 

princípio das diferenciações encontra no social o alimento de referência. 

(BRASIL, 2000, p. 21) 

 

Ao homogeneizar e sedimentar o perfil identitário dos/alunos/as, a noção de diferença 

e diversidade dilui-se. Essa lacuna provoca a falsa sensação de que o processo de ensino-

aprendizagem de língua portuguesa não tem correspondência direta com a viabilização de um 

modelo democrático de sociedade, em que se reconheça e promova diferentes grupos sociais e 

culturais. Como será possível problematizar e reposicionar as identidades de gênero, raça, 

etnia, classe social, etc., no âmbito escolar e além dele, se essa discussão for silenciada nos 

próprios documentos?  

Essa é uma postura, no mínimo, curiosa, se levarmos em conta que o documento dos 

Temas Transversais destaca justamente o caráter dinâmico e controverso das relações 

escolares e enfatiza a necessidade de o projeto pedagógico “posicionar-se em relação às 
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questões sociais e interpretar a tarefa educativa como uma intervenção na realidade no 

momento presente” (BRASIL, 1998b, p.24).  

Por outro lado, esse mesmo instrumento referencial, que representa um avanço 

significativo em termos de políticas educacionais para a diversidade, não está imune a 

controvérsias e imprecisões. É o que podemos notar, por exemplo, no volume Pluralidade 

Cultural, em que múltiplas formas de diversidade (cultural, étnica, religiosa, racial, 

geográfica, linguística, etc.) são alinhadas no mesmo patamar, como se fossem um fenômeno 

só, sujeito as mesmas práticas de discriminação. A isso se soma a manifestação de um 

discurso envolvente e otimista: “[...] o Brasil representa uma esperança de superação de 

fronteiras e de construção da relação de confiança na humanidade. A singularidade que 

permite essa esperança é dada por sua constituição histórica peculiar no campo cultural” 

(BRASIL, 1997, p. 20).  

Todavia, o documento apresenta dificuldades em definir estratégias e metodologias de 

combate ao preconceito e às práticas discriminatórias, reproduzidas no cotidiano escolar. E, 

com isso, os temas transversais acabam materializando a constatação de Souza (2001), em sua 

análise sobre o módulo Pluralidade Cultural: 

 

Tive, então, a impressão de que pluralidade cultural pode virar ou continuar 

sendo folclore. O plano aponta para a necessidade do estabelecimento de 

uma discussão conceitual menos contraditória no que diz respeito às 

diversidades culturais, mas, ao mesmo tempo, o conteúdo do documento 

mantém esta contradição. (SOUZA, 2001, p. 56) 

 

Desse conflito infere-se que não se trata de negar as instabilidades do sujeito e sua 

diversidade nem de tecer elogios descontextualizados às diferenças, mas a existência de 

dificuldades em se problematizar, deslocar e subverter as práticas identitárias, sobretudo na 

aula de língua portuguesa. Tem-se a impressão de que, quando o projeto de trabalho com as 

identidades e diversidade está no âmbito mais geral, na instância escolar como um todo, é 

mais fácil assumir uma postura de educação comprometida com a participação social e a 

cidadania. Contudo, quando o foco passa a ser a política curricular de língua portuguesa, o 

componente linguístico e textual se sobressai e abstém-se de uma epistemologia alternativa, 

que problematize nossas formas de ser, estar e atuar via linguagem, no mundo 

contemporâneo. 

Da forma como está posto, a aula de língua portuguesa ocupa uma espécie de lugar 

intocado, em que questões como desigualdades, racismo, sexismo, pobreza, homofobia, 
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poder, não podem ser sistematizadas como temas linguísticos. Apregoa-se uma 

interdisciplinaridade que, de fato, não se efetiva, pois a responsabilidade com as questões 

políticas e ideológicas acaba sendo transferida para disciplinas consideradas mais 

“engajadas”, como História, Filosofia e Sociologia.  

Tudo isso contradiz as perspectivas críticas de ensino-aprendizagem de língua, as 

quais defendem a correlação da linguagem com o social, o político, o histórico e a 

produção/subversão de conhecimentos. Nesse caso, uma política curricular de língua materna 

que se pretenda imbricada na vida social, precisa estar em conformidade com o 

posicionamento defendido por Rajagopalan (2007): 

 

A linguagem constitui-se em importante palco de intervenção política, onde 

se manifestam as injustiças sociais pelas quais passa a comunidade em 

diferentes momentos da sua história e onde são travadas as constantes lutas. 

A consciência crítica começa quando se dá conta do fato de que é intervindo 

na linguagem que se faz valer suas reivindicações e suas aspirações políticas. 

Em outras palavras, toma-se consciência de que trabalhar com a linguagem é 

necessariamente agir politicamente, com toda a responsabilidade ética que 

isso acarreta. (RAJAGOPALAN, 2007, p.16) 

 

A sugestão de uma nova agenda para os estudos linguísticos aplicados demanda um 

diálogo com outras áreas do conhecimento, que podem contribuir com a proposta de instaurar 

o componente político nas atividades acadêmicas e escolares. Nessa empreitada, Pennycook 

(1998) destaca a relevância da Linguística, da Sociolinguística, da Etnografia e da Pedagogia, 

todas seguidas do atributo “crítica”, no questionamento das noções idealizadas e estabilizadas 

de linguagem, cultura, falantes e falares, abordagens metodológicas e contexto escolar. 

Se esse posicionamento crítico e abrangente permear a aula de língua materna, poderá 

ser efetivada a proposta de uma educação como “prática da liberdade”, “transgressiva”, em 

que aprender constitui um “ato contra-hegemônico”, conforme defendem Freire (1987) e 

hooks (1994). Esse autor e essa autora, com palavras e através da vida, nos ensinam que a 

educação pode constituir-se em uma estratégia de resistência a todas as formas de 

desigualdade e opressão, sem, contudo, alimentar fantasias de que a escola seja a solução 

mágica para todos os problemas sociais Para isso, é necessário que a escola – e eu 

acrescentaria, sobretudo, a aula de Língua Portuguesa – deixe de ser um espaço de se 

legitimar a dominação e passe a ser o lugar da prática da liberdade. Nesse sentido, são 

inspiradoras as palavras de hooks: 
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Encorajando todas/os nós a abrir nossas mentes e corações para que 

possamos conhecer além dos limites do que é aceitável, para que possamos 

pensar e repensar, para que possamos criar novas visões, eu celebro um 

ensino que permite transgressões - um movimento contra e além das 

fronteiras. Esse é o movimento que faz da educação a prática da liberdade. 

(hooks, 1994, p. 12, tradução minha) 

 

As palavras de Freire (1987) e hooks (1994) encontram consonância em vários/as 

outros/as autores/as da atualidade, como Gomes (1996), Louro (1997), Munanga (2001), 

Cavalleiro (2001), Moita Lopes (2006) e Ferreira (2006), para quem a escola tem a 

prerrogativa social e política de ir além de uma reflexão mais densa sobre as práticas sociais e 

identitárias e problematizá-las, reposicioná-las, atentar-se às suas formas de produção e 

reprodução em práticas discursivas. Para esses/as pesquisadores/as, as questões da 

diversidade, do trato ético e equitativo das diferenças, da superação de práticas pedagógicas 

discriminatórias e excludentes se impõem a qualquer instituição escolar e necessitam ser 

incorporadas aos currículos e à produção de conhecimento.  

Em resumo, nas palavras de Britto (2005, p. 18): “Uma educação democrática supõe o 

compromisso político com transformações nas estruturas de poder e não apenas de formação 

de indivíduos competentes para disputar, em condições desiguais, um lugar ao sol” e também 

nas de Silva:  

 

Uma política pedagógica e curricular da identidade e da diferença tem a 

obrigação de ir além das benevolentes declarações de boa vontade para com 

a diferença. Ela tem que colocar no seu centro uma teoria que permita não 

simplesmente reconhecer e celebrar a diferença e a identidade, mas 

questioná-las. Por outro lado, os estudantes e as estudantes deveriam ser 

estimulados, nessa perspectiva, a explorar as possibilidades de perturbação, 

transgressão e subversão das identidades existentes. (SILVA, 2012, p. 100) 

 

Nesse caso, uma proposta curricular de língua portuguesa ao privilegiar um trabalho 

focado no letramento e nos diversos gêneros textuais deve abandonar o impulso de definir 

essa prática como um fim em si mesma e assumir uma postura política e compromissada de 

ensino-aprendizagem de língua materna. Em outros termos, se é na interação entre sujeitos 

plurais e conflitantes que a linguagem se estabelece, é preciso conceber que a produção 

textual e discursiva oriunda dessa interação excede a materialidade linguística e exige análises 

interpretativas que possam desvelar diferentes identidades e práticas sociais, seu caráter 
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histórico e ideológico e sua relevância na manutenção ou subversão de desigualdades e 

preconceitos.  

Por esse viés, é função da escola ampliar as capacidades de letramento e possibilitar 

que os múltiplos gêneros textuais circulem nas salas de aula, em movimento de entrada e 

saída, pois como afirmam os PCNs: “A situação formal da fala/escrita na sala de aula deve 

servir para o exercício da fala/escrita na vida social. Caso contrário, não há razão para as aulas 

de Língua Portuguesa.” (BRASIL, 2000a, p. 22). E mais que incentivar a produção oral e 

escrita, a ênfase no uso social da língua só fará sentido se extrapolar uma recomendação 

curricular e incluir em suas bases aquilo que lhe é constitutivo: os sujeitos, suas identidades e 

suas formas diversas de ser e atuar no mundo. É a partir dessa perspectiva inclusiva que as 

teorias acerca do letramento e dos gêneros textuais, amplamente propagadas nas orientações 

curriculares, podem atender à demanda de se (re)significar a educação, o conhecimento, o 

poder e a constituição das identidades sociais. Nesses termos,  

 

se admitimos que a escola não apenas transmite conhecimentos, nem mesmo 

apenas o produz, mas que ela também fabrica sujeitos, produz identidades 

étnicas, de gênero, de classe; se reconhecemos que essas identidades estão 

sendo produzidas através de relações de desigualdades; se admitimos que a 

escola está intrinsecamente comprometida com a manutenção de uma 

sociedade dividida e que faz isso cotidianamente, com nosso participação ou 

omissão; se acreditamos que a prática escolar é historicamente contingente e 

que é uma prática política, isto é, que se transforma e pode ser subvertida; e, 

por fim, e não nos sentimos conformes com essas divisões sociais, então, 

certamente, encontramos justificativas não apenas para observar, mas, 

especialmente, para tentar interferir na continuidade dessas desigualdades. 

(LOURO, 2010, p. 85-86) 

 

Na linha de raciocínio adotada nas recomendações curriculares, em que podemos 

depreender que o fenômeno do letramento “leva em conta a pluralidade e a diferença”  

(KLEIMAN, 1995, p. 57) e a perspectiva dialógica assume que “a palavra será sempre o 

indicador mais sensível de todas as transformações sociais” (BAKHTIN, 1986, p. 41), é 

possível vislumbrar uma educação linguística capaz de efetivar uma política 

antidiscriminatória na esfera escolar. Desse modo, a aula de língua portuguesa atenderia às 

prerrogativas legais de uma educação preventiva, nos termos propostos por Silva (2002), e 

responderia aos anseios de um ensino comprometido com a alteração de práticas de 

preconceito e exclusão, como está vislumbrado na publicação oriunda do curso de formação 

de profissionais de educação nas temáticas de gênero, sexualidade, orientação sexual e 
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relações étnico-raciais, Gênero e diversidade na escola, patrocinada pelo Ministério da 

Educação:  

 

A escola, por seus propósitos, pela obrigatoriedade legal e por abrigar 

distintas diversidades (de origem, de gênero, sexual, étnico-racial, cultural 

etc.), torna-se responsável – juntamente com estudantes, familiares, 

comunidade, organizações governamentais e não governamentais – por 

construir caminhos para a eliminação de preconceitos e de práticas 

discriminatórias. [...] Cada área do conhecimento pode e tem a contribuir 

para que as realidades de discriminação sejam desveladas, seja recuperando 

os processos históricos, seja analisando estatísticas, seja numa leitura crítica 

da literatura ou na inclusão de autores de grupos discriminados ou que 

abordem o tema. [...] Não se trata, simplesmente, de desenvolver 

metodologias para trabalhar a diversidade e tampouco com “os diversos”. É, 

antes de tudo, rever as relações que se dão no ambiente escolar na 

perspectiva do respeito à diversidade e de construção da igualdade, 

contribuindo para a superação das assimetrias nas relações entre homens e 

mulheres, entre negros/as e brancos/as, entre brancos/as e indígenas entre 

homossexuais e heterossexuais e para a qualidade da educação para todos e 

todas. (BRASIL, 2009, p. 31-35) 

 

Diante de tudo isso, o ensino-aprendizagem de língua portuguesa deve ir além das 

estatísticas negativas, das estratégias diretivas, dos documentos oficiais, das prescrições 

acadêmicas e administrativas. Para tanto, é preciso prescindir de uma concepção 

instrumentalista, que visa atender somente necessidades funcionais e imediatas, transformar 

esse ensino em um meio efetivo de participação e intervenção social.  

 

4.4 ARREMATANDO CAMINHOS  

 

No decorrer de nossa discussão, defendemos a relevância da sala de aula, sobretudo o 

território destinado às aulas de aula de língua portuguesa, a partir de um reexame crítico de 

iniciativas governamentais e produção teórico-acadêmica, que tiveram a pretensão de 

reestruturar as práticas e epistemologias dessa disciplina curricular. Ratificamos que, apesar 

de esforços empreendidos nessa área, falta ainda sintonia entre o conhecimento produzido nas 

universidades, que são, posteriormente, condensados nos textos oficiais, e o que efetivamente 

alunos/as e professores/as desempenham em sala de aula. Tanto as estatísticas educacionais 

apresentadas quanto à observação e análise da circularidade de dizeres e implementações 

acerca do ensino de língua materna confirmaram que essa aula como sinônimo de educação 

linguística transformadora é ainda um devir. 
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Essa constatação torna-se nítida, sobretudo, quando consideramos os índices 

numéricos decepcionantes, apresentados na parte inicial deste capítulo e que nos impuseram 

alguns questionamentos inevitáveis. E dentre essas indagações, é oportuno retomar uma delas, 

como representativa do grande descompasso entre as políticas educacionais e linguísticas e o 

ensino de língua materna, numa perspectiva crítica e transformadora: De que forma o ensino 

de Língua Portuguesa pode efetivar uma prática politizada, comprometida com a formação 

de sujeitos críticos e atuantes, cujas capacidades de letramento ultrapassem os limites 

escolares? 

Podemos arriscar que uma das razões para esse descompasso traduz-se no próprio 

distanciamento entre quem propõe as políticas linguísticas e/ou elabora o conhecimento 

científico e quem constitui a própria sala de aula: professores/as e alunos/as. O fato de os/as 

interventores/as, na maioria esmagadora das vezes, não estarem pessoalmente envolvidos/as 

com a realidade que pretendem alterar dificulta a interação academia-governo-escola e 

transforma documentos e teorias em abstrações. Aulas, alunos/as e professores/as 

idealizados/as podem atender propósitos acadêmicos e metodológicos, mas são insustentáveis 

na prática. Nesse caso, caberia até a ousadia de uma pergunta retórica: em nome da ciência e 

de interesses políticos, até que ponto o compromisso com o aprimoramento do ensino de 

língua portuguesa nas escolas de nível fundamental e médio não representaria uma prioridade 

secundária?   

Impõe-se, então, a necessidade de uma reestruturação do fazer científico da área de 

estudos da linguagem, especialmente da área de Linguística Aplicada, que tem muito que 

empreender na tentativa de ir além da língua. Essa área precisa insistir em suas bases de 

conhecimento inter/trans/pluri/indisciplinares e confirmar na prática o seu comprometimento  

com a  diversidade, a instabilidade e o transitório. Para tanto, não basta falar sobre a aula de 

português ou reduzi-la a dados numéricos, antes é preciso desafiar suas possibilidades e 

construir coletivamente processos de ensino aprendizagem, que abram espaço para práticas 

escolares e sociais mais justas e dispostas a quebrar as “armadilhas” do mundo, numa alusão 

metafórica ao texto do poeta Gullar (2001).  

Não se trata, contudo, de abandonar as orientações curriculares ou desprezar as 

concepções teóricas que propõem o dialogismo, os gêneros discursivos ou as práticas sociais 

de letramento como objeto de ensino de língua portuguesa. Antes, é preciso problematizá-las, 

submetendo-as a um questionamento fundamental: de que forma essas perspectivas podem 

ampliar a capacidade de pensar criticamente sobre nós mesmos/as, nossas identidades, nossas 

relações socioculturais e possibilitar o engajamento necessário na construção de uma 
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sociedade capaz de respeitar os direitos humanos, as diferenças, a cidadania e se constituir 

efetivamente em um espaço de maior justiça, equidade e liberdade?  

Qualquer tentativa de resposta a essa pergunta demandará esforços e compromissos 

coletivos. É dessa forma que as ações governamentais tem a responsabilidade de suplantar 

medidas políticas imediatistas e pragmáticas. Mais do que referendar documentos e ações, é 

preciso que as instâncias administrativas viabilizem, por meio de projetos sólidos e contínuos, 

a participação democrática, crítica e intervencionista de todos/a os envolvidos/as na 

experiência de aprender português na escola. Da mesma forma, é preciso que professores/as, 

alunos/as e comunidade engajem-se na proposta de construção de um modelo democrático de 

educação escolar, em que essa possa se constituir em uma alternativa local, no sentido 

atribuído por Santos (1999), aos efeitos perversos do mundo contemporâneo
38

.  

E se é necessário formar redes, campos coletivos de resistências (às estatísticas 

deprimentes, as práticas discriminatórias e excludentes, às coerções hegemônicas) que a aula 

de língua portuguesa possa se constituir nesse espaço de exercício da esperança: 

 

A esperança não reside, pois, num princípio geral que providencia por um 

futuro geral. Reside antes na possibilidade de criar campos de 

experimentação social onde seja possível resistir localmente às evidências da 

inevitabilidade, promovendo com êxito alternativas que parecem utópicas 

em todos os tempos e lugares excepto naqueles em que ocorreram 

efectivamente. (SANTOS, 1999, p. 215)  

 

Enfim, não foi objetivo desse capítulo menosprezar a aula de português e deixá-la à 

deriva da língua, da escola, das práticas sociais e do agenciamento da cidadania. Ao contrário, 

o que se pretendeu foi instigar o reposicionamento desse ensino, de forma que ele faça mais 

que prescrever regras, reduzir a língua a um caráter de imanência ou perpetuar práticas sócio-

discursivas hierarquizantes e excludentes. Enfim, que a aula de língua portuguesa, em defesa 

de uma utopia-realista, se estabeleça como prática da liberdade e da esperança, possibilitando 

                                                 
38

 Santos (1999), em seu texto Por que é tão difícil construir uma teoria crítica?, tece uma análise sobre as 

dificuldades de se produzir teorias críticas num mundo em que as promessas da modernidade não foram 

cumpridas, sendo majoritariamente revertidas em perversidades difíceis de ser superadas. Para o autor, essas 

promessas podem ser resumidas em: promessa da igualdade, promessa da liberdade, promessa da paz e 

promessa da dominação da natureza, as quais designam “uma disjunção entre a modernidade dos problemas e 

pós-modernidade das possíveis soluções” e constituem um “ponto de partida para enfrentar os desafios da 

construção de uma teoria crítica pós-moderna” (SANTOS, 1999, p. 204). E essa teorização crítica assume a 

necessidade de se conceber o conhecimento como um princípio de solidariedade, que reconhece o/a outro/a 

como sujeito bem como sua capacidade de propor alternativas e instaurar resistências.  
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novas formas de se caminhar, para além das fronteiras do conhecimento, das identidades e da 

vida social. 



 

 

 

 5. DESAFIANDO SOMBRAS: LÍNGUA E IDENTIDADES EM DEBATE 

NA SALA DE AULA 

 
O vulto não é vulto  

sou eu  

A imagem está turva  

o vulto está nítido  

[...] 

O vulto  

Nítido  

Refletido  

Escondido  

Me toma todas as manhãs  

Penetrando em mim como verdade 

[...] 

(Miriam Alves) 

 

Também:  

aprendizagem é a palavra que, ela sim, ramifica e desramifica 

uma pessoa; ela enlaça, abraça; mastiga um alguém 

cuspindo-o a si mesmo, tudo para novas géneses pessoais. 

estas palavras são para pessoas que se autorizam constantes 

aprendicismos. modos. maneiras. viveres. até sangues. 

aprendizar não é repessoar-se? 

(Ondjaki, em Há prendisajens com o xão) 

 

Muita gente pequena, em muitos lugares pequenos, fazendo juntas 

coisas pequenas, mudará a face da Terra. 

(Provérbio africano) 
 

 

As discussões que empreendemos no decorrer desta tese, bem como as epígrafes 

destacadas acima, demonstram que o tema da construção das identidades sociais, em suas 

complexas intersecções com os aparatos teóricos, jurídicos, o contexto educacional e o ensino 

aprendizagem de língua portuguesa, está envolto em opacidades e ambiguidades. Diante 

disso, o desafio das sombras a que me refiro neste capítulo não representa uma tentativa 

ingênua de esclarecer, iluminar ou resolver a complexidade, antes significa assumi-la como 

parte integrante e importante do processo de interação humana e social, afinal, 

invariavelmente, as sombras nos acompanham e, por vezes, nos constrangem, nos ensinam ou 

nos surpreendem.  
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Dizer que o tema é complexo é admitir também que chegamos até aqui com inúmeras 

perguntas e o grande desafio de arriscar respondê-las ou justificar o que permaneceu como 

dúvida.  Nesse caso, é prudente retomar alguns questionamentos iniciais: Os componentes 

linguísticos podem prescindir de nossas práticas identitárias e sociais? Como as leis e os 

documentos educacionais podem afetar as atividades no âmbito escolar? De que forma o 

ensino de língua portuguesa pode efetivar uma prática politizada, problematizadora, atuante 

e capaz de instigar reposicionamentos coletivos, comprometidos com a transformação dos 

processos discriminatórios?  

A insistência nas perguntas não é aleatória, antes foram elas que (des) nortearam as 

certezas e incertezas, subjacentes às teorias, às legislações, aos documentos e ao processo de 

planejamento e desenvolvimento do grupo de estudos, Língua(gem) e práticas identitárias, 

efetivado no contexto do Instituto Federal de Goiás/Campus-Inhumas. E são justamente essas 

relações que se complementam e se confrontam nesta pesquisa, que está orientada por uma 

discussão densa e abrangente sobre a constituição das identidades e sua intrínseca relação com 

as práticas linguísticas e escolares, os contextos sócio-histórico-culturais e as estruturas de 

poder.  

É importante retomar também que, ao recusar o equívoco e o risco de se conceber a 

língua e, consequentemente, o conhecimento linguístico, separado do ser social, esta pesquisa 

assume um desafio interdisciplinar, em que o estudo da linguagem está conectado a vários 

campos do saber e de atuação no campo das práticas que envolvem o uso linguístico. Esse 

diálogo indispensável entre teorias e campos diversificados do conhecimento nos permite uma 

melhor compreensão do mundo contemporâneo, perpassado por tensas e intensas 

transformações de ordem social, cultural, política, epistemológica, econômica, etc., de forma 

a atender a suas demandas e assumir seus desdobramentos políticos (MOITA LOPES, 2006; 

FABRÍCIO, 2006).    

Este capítulo propõe, então, a problematização dessas questões, por meio do diálogo 

entre abordagens teórico-documentais e os materiais empíricos produzidos no decorrer da 

pesquisa de campo. Nesse processo recorro, ainda, as duas últimas epígrafes, justamente por 

elas representarem, na materialidade das vivências coletivas, o viés das possibilidades e das 

rupturas. Juntos/as, num processo de aprendizagens mútuas, é possível colocar em dúvida não 

só as interpretações estabilizadas como nossas intrincadas identidades, desafiando os textos 

que somos e compartilhamos. 

A heterogeneidade e a complexidade dos referenciais teórico-jurídicos e dos materiais 

gerados durante a pesquisa de campo _materializada em aproximadamente 20h de gravação 
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em áudio, 35 produções escritas, 32 questionários e anotações pessoais _ tornarem inviáveis 

as tentativas de uma apresentação linear e cronológica. Antes, empenhei-me na observação 

detalhada dos discursos orais e escritos, atendo-me às questões da educação escolar, do 

ensino de língua portuguesa e das identidades de gênero e raça, temas centrais das análises 

aqui desenvolvidas.  

Na tentativa de compreender como essa temática foi desenvolvida no decorrer do 

grupo, orientei-me por três categorias de análise, conformações, ambiguidades e 

transgressões, que possibilitaram um percurso viável de reflexão para as inúmeras indagações 

iniciais da pesquisa e as que surgiram no intercruzamento das leis/teorias e do 

desenvolvimento do grupo de estudos. Desse modo, questões como O grupo de estudos 

atendeu a que demandas? O que provocou? O que conformou? O que desafiou? O que 

transgrediu? O que acrescentou? etc. conduziram meu percurso, minhas leituras e minha 

busca por  uma visão  geral, sem ser generalizante, dos materiais construídos em campo.  

Nessa tarefa, tomo o cuidado de não tomar os contextos de pesquisa como dados 

prontos, à espera de uma revelação. Antes, assumo a provisoriedade de minhas análises, 

empenhadas muito mais na construção processual das significações que na formalização de 

resultados. Com isso, defendo que (re)ler e (re)viver a experiência do grupo de estudos, 

significou levar em consideração a maleabilidade contextual, as trajetórias interacionais, o 

diálogo com leis e teorias, os regimes institucionalizados, as ideologias, as experiências 

corporificadas etc.  

Para tanto, numa perspectiva que assume o trânsito na superfície movediça das 

palavras e atos, direitos e fatos, anseios e práticas, realizo, inicialmente, uma apresentação 

geral da composição do grupo de estudos, bem como do perfil dos/as participantes, 

apreendido na primeira parte do questionário inicial. Em seguida, na tentativa de cotejar a 

pesquisa de campo, em diálogo com os temas centrais dos capítulos anteriores, organizo a 

interpretação a partir das categorias analíticas, desenvolvidas nas seções: À sombra das 

concepções (pre) estabelecidas, Por contornos encobertos e Dos espectros de resistências. 

Encerro o capítulo com algumas ponderações sobre a experiência coletiva. 

 

5.1 DA CONSTITUIÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS 

 

Ressaltamos no III capítulo a existência de um aparato legal que recomenda e respalda 

um projeto educativo emancipatório, politizado e transformador, sobretudo no contexto do 
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ensino médio profissional e tecnológico. Por outro lado, percebemos também as 

inconsistências desse ideal, que, ainda em vias de ser efetivado, exige a ressignificação das 

práticas pedagógicas, dos currículos, dos materiais didáticos, das políticas organizacionais etc.  

Nesse sentido, ao adotarmos a composição de um grupo de estudos, estamos 

atendendo aos preceitos legais, como os enunciados pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que afirmam a necessidade de uma comunidade escolar participativa, em que 

alunos e alunas sejam protagonistas do processo de ensino aprendizagem e comprometidos/as 

com as demandas sociais, conforme discutimos anteriormente.  

Podemos retomar ainda os princípios instituídos na LDB e nas DCN´s, os quais 

afirmam a necessidade de um projeto educativo abrangente, que possibilite o 

desenvolvimento dos sujeitos aprendizes em suas relações intrapessoais, coletivas e 

produtivas. Também as Diretrizes Curriculares para a Educação Profissional de Nível Técnico 

corroboram esses ideais, quando instituem como um dos princípios norteadores desse nível de 

ensino a “flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização”, de acordo com o inciso IV 

do art. 3º (BRASIL, 1999). 

Também no 4º capítulo discutimos alguns referenciais teóricos e multidisciplinares da 

área de estudos da linguagem que sustentam o imperativo de um ensino de língua portuguesa, 

que exceda a noção de língua como uma propriedade objetiva e inerte (PENNYCOOK, 1998; 

MAKONI; PENNYCOOK, 2003; MOITA-LOPES, 2006; RAJAGOPALAN, 2007) e respeite 

a conexão inerente entre língua/linguagem e as demandas socioculturais, históricas e políticas.  

Nesse caso, a formação do grupo de estudos Língua (gem) e práticas identitárias, no 

contexto da educação profissional de nível médio, buscou atender a proposta de um 

ensino/aprendizagem crítico e transgressivo (FREIRE, 1987; hooks, 2004) de Língua 

Portuguesa, constituindo-se em um campo coletivo de resistência (SANTOS, 1999), capaz de 

“construir caminhos para a eliminação de preconceitos e de práticas discriminatórias” 

(BRASIL, 2009, p. 31).  

 

5.1.1 Da organização em módulos 

 

Para efetivar a perspectiva delineada, os encontros do grupo foram planejados de 

forma a viabilizar a reflexão e problematização da temática envolvendo língua, práticas 

identitárias e discursivas, cultura, categorias de gênero, raça, etc., a partir da leitura e 

produção escrita de textos diversificados.  
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Essa iniciativa foi organizada em módulos, distribuídos da seguinte forma:  

 

Quadro 3 – Programação em módulos 
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Fonte: elaborado pela autora. 
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Nessa disposição, os módulos foram divididos pelos gêneros: Publicidade (impressa e 

meios eletrônicos), Vídeos/documentários, Texto literário (poemas e contos) e Letra de 

Música. Essa nomeação, contudo, não restringiu a interação textual e sociodiscursiva, ao 

contrário, os encontros se pautaram pela multiplicidade de linguagens em diálogo, em torno 

dos temas propostos, seja nas leituras realizadas em sala (Diálogo) ou nas propostas 

extraclasse (Sugestão de leitura). Como exemplo disso, o encontro do dia 21/03 teve o 

objetivo inicial de refletir sobre anúncios publicitários que aludiam à data comemorativa do 

Dia Internacional da Mulher e para conduzir essa discussão tecemos um diálogo crítico com 

os quadrinhos de Duke (Anexo B) e com dois artigos de opinião (Anexo C), extraídos do site 

das Blogueiras Feministas. 

Às discussões em sala, seguiu-se o que convencionei chamar de Prática de (res) 

significação, uma possibilidade de alargar as leituras
39

 realizadas por meio da produção de 

novos textos e significados, o que implicou considerar as práticas de uso da linguagem como 

processo dialógico, “instâncias carregadas de significados em determinados lugares, 

recobertos de história” (BAKHTIN, 1992, p. 16), engajá-las em atos contínuos de 

interpretação, percepção crítica e ação dinâmica (FREIRE, 1981). 

A minha justificativa para o uso do termo Prática de (res) significação consiste na 

defesa da concepção de que fala/leitura/escrita são atividades interativas, polissêmicas e 

dinâmicas, atributos inerentes à linguagem e a própria condição humana. Concordo, assim, 

com o poeta Bartolomeu Campos Queirós, que defende a leitura como uma experiência de 

vida e a escrita como a possibilidade de o ser humano se inscrever no mundo social. Em uma 

afirmação testemunhal, esse autor declara que: “Vivo, hoje, desse privilégio de me estar 

somando ao mundo pela leitura e de me estar dividindo pela escrita”
40

. Acredito que essa 

visão subjetiva da expressão linguística, em termos de arte, vida e ação social, é coerente com 

a noção complexa de identidade, a qual se pretende explorar neste trabalho.  

 Vale ressaltar também que o texto publicitário teve maior ênfase na programação por 

se constituir um gênero discursivo insistentemente difundido no contexto social, em diferentes 

linguagens e suportes, capaz de naturalizar padrões de consumo, modos de vida, desejos e, 

com isso, delimitar identidades, reforçar desigualdades, incluir ou excluir sujeitos. Em Freitas 

(2005), ficamos convencidos de que estamos sob uma “hegemonia publicitária”, nos termos 

                                                 
39

Ao me referir a noção de leitura, considero-a como uma atividade que excede o texto escrito e  resulta da 

interação dinâmica entre autor/a-texto-leitor/a-contexto. Nesse caso, adoto uma visão abrangente da noção de 

texto, uma vez que ele não está restrito à forma escrita e nem é definido por sua extensão. Define-se texto como 

uma unidade dotada de sentido, materializado em diferentes linguagens (verbal, visual, sonora, gestual etc.) e 

produzido em determinadas condições de produção (quem diz, o que, onde, quando, como e  por quê). 
40

 Texto em arquivo pessoal, sem referências (ANEXO D). 
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de Marshal (2003), que impõe, nas linhas e entrelinhas, formas de ser, pensar e atuar na vida 

social.  

Todos os módulos e textos foram motivados pela necessidade de ampliar os domínios 

de atividades e práticas de letramento(s) crítico(s), conforme sustenta Rojo (2012). Nessa 

concepção, o contexto escolar precisa atender às demandas da contemporaneidade, em que 

emergem uma multiplicidade de textos e linguagens, e subsidiar propostas que instiguem a 

reflexão, a crítica, a autonomia, o respeito à diversidade linguística e cultural e a subversão de 

padrões hegemônicos.  

Sob essa perspectiva, ao propor a discussão coletiva e a (res) significação de uma 

variedade de usos sociais da linguagem (literatura africana, hip hop indígena, minicontos 

multimodais etc.), estou atendendo a um preceito primordial da Lei de Diretrizes e Bases, em 

seu artigo 35, que regulamenta o Ensino Médio e, consequentemente, a Educação técnica e 

profissional de nível médio: “o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo 

a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.” 

(BRASIL, 1996, s/p). 

Por outro lado, atender a esse preceito básico significa disposição para rupturas 

múltiplas. No caso do grupo de estudos, isso significou mudança de contexto de 

aprendizagem, letramentos híbridos e debate de temas polêmicos, os quais precisaram resistir 

à indiferença ou às concepções pré-estabelecidas, como é o caso do mote aborto ou da política 

de cotas raciais. E como deslocamentos promovem transformações, mas também 

acomodações e/ou resistências, o grupo de estudos constituiu-se de uma atividade da mesma 

complexidade dos temas que propôs investigar.  

 

5.1.2 Das respostas ao questionário inicial 

 

Como apresentado anteriormente, 24 alunos e alunas preencheram o questionário 

inicial, número bem superior ao obtido no questionário final, que contabilizou 8 participantes. 

Esse documento introdutório foi dividido em três partes: Ficha de perfil, Diversidade na 

escola e Questões complementares sobre diversidade.  

Nesse primeiro momento, nos dedicaremos à análise da ficha de perfil. Na primeira 

parte do questionário delineou-se que a maioria dos/as participantes tinha 18 anos, 11 ao todo, 

seguida de 8 com 17 anos, 3 de 19, 1 de 16 e 1 com 46. Nesse caso, 9 alunos/as tiveram de 
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obter o consentimento dos pais para integrar o grupo. Quanto ao sexo, houve a participação de 

19 mulheres e 5 homens.  

Essa presença majoritária de mulheres induz a questionamentos iniciais sobre o caráter 

relacional de gênero: Por que as meninas mostraram maior interesse pelo grupo? Por que 

apenas 2 alunos do curso técnico em informática, cuja maioria é composta por homens, 

comparecem ao grupo? Por que nenhum menino do curso de Alimentos, em que mulheres são 

em maior número, quis participar? Todavia, esses questionamentos não puderam ser 

respondidos de imediato, mas juntaram-se às análises posteriores, como forma de 

confirmar/subverter as divisões naturalizantes e naturalizadas das aptidões escolares.  

O grupo foi composto por estudantes do último período (4º ano) dos cursos técnicos 

integrados em Alimentos, Informática e Química, excetuando a participação de um aluno do 

curso superior de Bacharelado em Informática. A peculiaridade dessa composição foi 

justificada pelos/as alunos/as em razão da necessidade que eles/elas tinham de completar seus 

créditos extracurriculares, sem os quais não poderiam obter o diploma de conclusão de curso. 

Também foram apontadas como razões a importância das discussões para o exame vestibular, 

a afinidade com os temas propostos e até mesmo com a professora-pesquisadora, uma vez 

todos/as integraram minhas turmas regulares em anos anteriores.   

Apesar de ter sido feito o convite a todos/as discentes do ensino técnico de nível 

médio, a participação exclusiva de alunos/as do último período provocou, à primeira vista, 

certa frustração e alguns questionamentos de minha parte, em virtude principalmente dos 

interesses subjacentes a essa participação
41

.Todavia, a medida que os encontros foram 

ocorrendo, as motivações começaram a ser melhor delineadas e exploradas. 

 Majoritariamente, os/as integrantes nasceram no estado de Goiás, 22; apenas 2 vieram 

de outros estados, 1 de Rondônia e 1 de São Paulo.   Todos/as afirmaram pertencer a alguma 

religião, sendo a Católica a opção mais destacada (14), seguida de Protestante (3), Espírita 

(3), Evangélica (1), Testemunha de Jeová (1) e Batista (1).  

 No tocante à raça, o questionário apontava uma questão aberta (Qual a sua cor ou 

raça?) e uma fechada, adaptada da classificação racial do IBGE. De acordo com as respostas, 

10 alunos/as se classificaram como sendo de raça branca, 2 de raça amarela e 2 de raça 

indígena. Em relação à raça negra e parda, houve um conflito na autodenominação: 1 aluna se 

classificou como negra na questão aberta e como parda na questão fechada, o que destoou os 

                                                 
41

 Foi divulgado que a participação no grupo de estudos seria contabilizada como crédito complementar, 

validado por um certificado emitido pela secretaria do IFG. Isso atraiu, principalmente, os/as estudantes do 

último período, que necessitavam concluir suas horas extracurriculares.   
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números: 7 integrantes da raça parda ,na questão aberta, e 8 na questão fechada; 3 da raça 

negra, na questão aberta e 2 na questão fechada.  

A mudança de respostas da aluna em relação a como se autodenomina parece estar 

relacionada à diferença de critérios entre as noções de raça e cor, que, no caso do IBGE, é 

definida pela distinção entre preto e pardo, não entre negro e pardo. Por outro lado, a alteração 

nas respostas nos conduz a retomar a noção de raça como constituída dentro de um sistema 

classificatório, que distingue e hierarquiza os indivíduos conforme seu pertencimento racial. E 

no contexto brasileiro, a “cor” funciona como uma concepção figurada de raça 

(GUIMARÃES, 2005a), constituindo um critério de classificação social. Isso não significa 

que a definição de cor seja objetiva, limitada à cor da pele, antes está relacionada a um 

conjunto de traços físicos e culturais, historicamente construídos no interior de ideologias 

racistas.  

No que se refere à escolaridade dos pais ou responsáveis, houve uma heterogeneidade 

nas respostas. Em relação à mãe ou responsável feminina, um número de 6 completou o 2º 

grau, 5 concluíram até a 4ª série e o restante foi diluído entre as outras opções, das quais 

destacamos 4 com superior completo, 3 com Pós-Graduação e 1 que não frequentou escola. 

Entre os pais ou responsáveis masculinos, 6 completaram o 1º grau, após a 4ª série, e 5 

completaram o 1º grau até a 4ª série e no caso da educação superior, 1 que completou um 

curso superior e 2 a Pós-graduação. Esse resultado aponta para a discussão tecida no capítulo 

4, sobre o aumento da escolaridade entre a população feminina, superando, inclusive a da 

masculina, o que não é garantia, necessariamente, de eliminação de desigualdades e 

discrepâncias.  

No tocante à remuneração, a maioria dos/as participantes, 21, não exerce atividade 

remunerada, ainda que uma grande parte dos alunos/as, 11, tenha assinalado uma renda 

mensal familiar na faixa de 1 a 3 salários mínimos. Apenas 1 aluna, de idade superior a dos/as 

integrantes do grupo, assinalou ser responsável por seu próprio sustento.  

Todo esse panorama nos ajuda a retomar os objetivos do grupo, bem como 

particularizar seus/suas, integrantes, contextos, interesses e demandas, o que constitui um 

ponto de partida para as análises posteriores, que, também, incluirão as outras partes do 

questionário inicial.  
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5.2 À sombra das concepções (pre) estabelecidas 

  

As discussões que empreendemos nos capítulos anteriores ressaltaram a existência de 

uma abundância de documentos e teorias em defesa de um projeto democrático e equitativo 

de escola e sociedade. Por outro lado, discursos hegemônicos, ideologias homogeneizantes e 

preconceitos arraigados tem, historicamente, impedido a concretização desse ideal. Se não nos 

faltam leis e estudos contestatórios, nos sobram concepções estabilizadoras acerca de 

educação, língua, identidade, etc., que insistem em manter as normatizações e exclusões.  

Essa relação contrastante também acompanhou as atividades em campo, o qual se 

apresentou como um desafio a algumas teorias defendidas neste trabalho. Nesse ponto, estou 

me referindo às conformações, aos posicionamentos fixos e, não raro, discriminatórios, que 

entram em disputa com as proposições concebidas como críticas. Tratar dessas questões 

significa revisitar algumas concepções sociais hierarquizantes e acomodadas, que sobrevivem 

à revelia das leis, das políticas públicas de educação e dos estudos acadêmicos. 

 Um primeiro ponto a ser destacado diz respeito às concepções sobre língua, texto e 

ensino-aprendizagem de língua portuguesa, subjacentes a algumas proposições levantadas nos 

materiais empíricos. Tomemos como referência a fala de um participante, enunciada em um 

momento que se discutia a importância central da linguagem na construção ideológica e 

política dos contextos, das instituições, dos discursos e das práticas: 

 

Excerto 1  

 
(João) Mas / esse poder da palavra é muito perigoso, porque como a gente tá fazendo aqui, a 
gente tá vendo informações, vendo coisas escritas e cada um interpreta de uma forma, tem várias 
interpretações, // então, não sei, a gente nunca vai chegar num consenso sobre um determinado 
ditado // ou propaganda que seja, sempre vai ter dois lados de uma mesma moeda. 
 

(IPUBLIM, de 21/03/2012) 

 

A orientação argumentativa da fala do aluno, iniciada com o operador mas e concluída 

com os enfáticos nunca e sempre, deixa entrever algumas ressalvas em relação à discussão 

coletiva sobre o “poder da palavra”. Embora o participante reconheça a importância dessa 

discussão, ele adverte sobre o perigo da interpretação crítica e situada e demonstra sua 

descrença em relação ao processo de leituras e reflexão que vimos realizando no grupo, que se 

mostraria improdutivo diante do fato de que a interpretação não é única e cada um tem a sua. 
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Não podemos discordar que em todo e qualquer texto subjaz uma multiplicidade de 

propostas de sentidos e implícitos, que se estabelecem na relação dialógica entre sujeitos 

sociais (KOCH; ELIAS, 2006), o que, de certa forma, justificaria o posicionamento do aluno. 

Por outro lado, sua afirmação abre espaço para alguns questionamentos: Se há “dois lados de 

uma mesma moeda”, isso não poderia sugerir que um representa a interpretação “correta” e o 

outro a “errada”? Se cada um interpreta de um jeito, não seria conveniente adotar como “certo 

e definitivo” o sentido que cada um atribui? E essa quase imutabilidade da interpretação 

pessoal não poderia denotar que as “coisas” (os sentidos, o mundo social, os preconceitos etc.) 

são “assim mesmo”, já que “a gente nunca vai chegar num consenso”, não podendo, portanto, 

ser transformadas? Os sentidos arraigados, que facilmente se transformam em práticas 

linguísticas e sociais discriminatórias, não podem ou necessitam ser subvertidos? Infere-se, 

desse modo, uma espécie de conformação interpretativa, atenuante da omissão, ou até mesmo 

da cumplicidade, às relações desiguais de gênero e raça.  

Essas questões estão atreladas a uma visão social de texto e interpretação que 

reconhece a polissemia dos significados, mas não as redes subjetivas e dialógicas a que estão 

submetidos. Nesse caso, a afirmação de que cada um tem a sua interpretação escamoteia uma 

crença na finitude e imutabilidade dos textos, dos sentidos e dos seus sujeitos-leitores. E a 

ilusão nesse sujeito que já tem uma opinião formada sobre tudo desconsidera que os textos só 

se constituem significativamente nas práticas sociais e nas relações intersubjetivas, com 

outros textos, outras pessoas, outros contextos e, por isso mesmo, são da ordem da 

incompletude e da não totalidade. 

Sob essa perspectiva, o participante não enuncia sozinho, mas atualiza concepções de 

texto, língua e ensino que insistem na finitude das práticas de leitura e escrita e na inutilidade 

do diálogo linguístico e social.  Esse posicionamento não é indiferente, ao contrário, tem 

efeitos concretos, como os resultados insatisfatórios dos instrumentos avaliativos oficiais, 

conforme discutimos no capítulo 4, e a desconfiança nas iniciativas como as do grupo de 

estudos, comprometidas com a interpretação crítica da realidade e o protagonismo social. 

O excerto 1 foi tomado, então, como uma provocação inicial de um processo de 

reflexão sobre “o uso da língua na vida e na sociedade” (BRASIL, 2000b, p.16), o qual foi 

permeado por dúvidas e conflitos, que incentivaram a continuidade de nossas reflexões, como 

demonstram as falas de  Luís e Lélia:  
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Excerto 2 

(Luís) Mas, se fosse uma campanha questionando, aí não seria uma campanha, uma 
homenagem, seria fazer as mulheres pensar e fazer elas pensar não seria bom, entendeu? Ia ter 
meio que uma revolta // uma campanha contrária (xxx). 
(...) 
(Lélia) Professora //, será que quando eles tiram a foto, no caso da mulher, do homem (xxx), será 
que é totalmente proposital, totalmente como a gente tá interpretando? 
 

(IPUBLIm – 21/03/2012) 

 

 

Questões como essas conduziram a reflexão coletiva sobre as perspectivas que 

orientavam nosso trabalho em grupo. Nesse caso, propus, numa referência bakhtiniana, que 

pensássemos a produção de sentidos como não finita, sempre em processo de transformação e, 

por essa razão, dependente da relação entre sujeitos e contextos situados, só sendo atualizada 

“no contato com outro sentido, o sentido do outro” (BAKHTIN, 2006, p. 386). E se o 

significado está em algum lugar no entremeio e na multiplicidade, há que se correr o risco da 

troca e do contato com outras leituras e outros sujeitos, pois, como nos ensina Derrida,  

 

há sempre uma surpresa guardada para a anatomia ou para a fisiologia de 

qualquer crítica que possa pensar que domina o jogo, que controla todos os 

fios simultaneamente, enganado-se também ao querer olhar para o texto sem 

tocá-lo, sem pôr a mão no objeto, sem arriscar – que é a única chance de se 

entrar no jogo, tendo algum fio novo. Acrescentar, aqui, não é nada além do 

que entregar à leitura. (DERRIDA, 2005, p. 23) 

 

“Tocar os textos”, manipulá-los, confrontá-los, submetê-los aos contextos sócio-

históricos-culturais, transformá-los, ressignificá-los constituiu-se em um desafio constante em 

nossos encontros, ora assumido, ora recusado. Um exemplo dessa recusa é o texto publicitário 

destacado de uma fictícia campanha de uma instituição bancária, em homenagem ao dia 

internacional da mulher, elaborado por um dos participantes: 
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Excerto 3  

 

Texto do anúncio: 

 

(Luís, IIIPUBLME, 04/04/2012) 

 

Em nossa avaliação coletiva da atividade destacada, os/as alunos/as apontaram 

características positivas da peça, como o fato da utilização da imagem de uma mulher negra, 

em oposição ao padrão social de mulher branca, loira, de olhos claros, e de vocábulos 

privilegiando o campo semântico da competição, espírito vencedor, luta, típicos do ramo de 

atividades da empresa anunciante.  

Tentando aprofundar a reflexão, apontei o uso dos verbos ajudar e cuidar e seus 

efeitos de sentido no texto e no mundo social. A partir disso, discutimos a associação desses 

termos à figura feminina, sobretudo a da mãe, e a forma como ela está socialmente atrelada ao 

cuidado com o/a outro/a, a família, a casa etc. E a peça, ainda que mostrasse a imagem de 

uma mulher negra em um território financeiro, usualmente masculino e branco, não deixou de 

responsabilizá-la pelo cuidado com os/as outros/as, no caso todos/as os/as brasileiros/as. 

Essa intervenção foi aceita com alguma desconfiança por parte dos/as alunos/as, como 

podemos notar na fala do autor da peça:  
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Excerto 4  

 
João – (...) Se eu fosse colocar uma coisa / diferente de ajudando / eu taria meio que // pondo a 
mulher assim /= deixando a mulher macho. No meu pensamento tem isso (xxx) é muito cultural. /= 
E o cuidado também, igual ela falou, maternal, dá a impressão de mãe. A mulher não é só mulher 
(xxx), ele também é mãe. /= Tem esse sentido de dois lados /= sei lá! 
 
(IIIPUBLME, 04/04/2012) 

 

A justificativa do aluno vai além de uma simples questão de vocabulário, uma vez que 

ela nos remete às imposições sócio-históricas que tem naturalizado as relações generificadas, 

de forma “a criar e explorar uma distância radical entre o público e privado, o doméstico e o 

social, o homem e a mulher” (ROSALDO, 1979, p. 60). Nessa diferenciação é atribuída à 

mulher a esfera do privado/doméstico/lar, e a virtude essencializada do “cuidado”.  Perpetua-

se uma lógica que imputa às mulheres a responsabilidade com o cuidado das crianças, da 

família, dos/as idosos/as, das pessoas doentes etc.  

Ainda que essa distinção essencializada seja abalada na contemporaneidade, em 

virtude dos confrontos entre acomodação e ruptura das tradições e das novas configurações 

familiares e de gênero (CAVALCANTI et al, 2012),  ela ainda permeia os discursos e as 

práticas sociais. No caso do excerto 4, essa distinção é  naturalizada, sobretudo,  na menção a 

uma certa inconveniência de se tentar transformar as dualidades: “deixar a mulher macho”.   

 Sob essa perspectiva, a defesa da escolha lexical representa também a reiteração das 

práticas e das identidades masculinas, historicamente associadas ao mundo público e ao 

trabalho profissional, e femininas, condicionadas à figura materna (“a mulher não é só 

mulher, ela também é mãe”) e às atribuições de ajuda e cuidado. Nesse caso, o texto 

publicitário e o ato de fala, produzidos pelo aluno, constituem práticas performativas, em que, 

dentro das dimensões linguísticas, culturais e de poder, as identidades de gênero são 

negociadas e reivindicadas (BUTLER, 2003).  

O excerto 4, contudo, não representou uma produção isolada, em várias circunstâncias 

o debate sobre identidades foi marcado por reivindicações excludentes, como podemos 

destacar na sequência:  
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Excerto 5  

 
(Lélia) (...) eu escutei de um professor, não vou citar nomes por ser antiético, mas ele disse pra 
gente, eu ouvi dele que já que a mulher hoje tá em tudo, ela tá no mercado de trabalho, (xxx), 
então daqui a pouco ela que trabalhe para sustentar o homem // porque ela não quer tanto 
trabalhar fora? Então trabalhe para sustentar o homem. Eu fiquei indignada mas não pude falar 
nada. (grifos meus)  
 
(IPUBLIm – 21/03/2012) 

  

 

O fato narrado por Lélia reforça, mais uma vez, o conflito e as relações de poder que 

envolvem a divisão generificada entre esferas pública e privada. Na visão do professor, que 

ignora as imposições históricas do capitalismo para que as mulheres assumissem uma jornada 

múltipla de trabalho, sustentar o homem seria uma espécie de penalidade para a “mulher que 

hoje está em tudo”. Para ele, a mulher, ao sair do espaço privado e ocupar outros espaços, 

como o “mercado de trabalho”, precisa fornecer sua contrapartida, assumir as consequências 

de sua ousadia.  

A aluna não esclarece porque esse posicionamento a deixou indignada, porém ao que 

parece, ela se revolta com a afirmação do professor sobre a necessidade de a mulher sustentar 

o homem, opinião que não foi aprofundada mesmo após questionamentos da 

professora/pesquisadora. Por outro lado, o que intriga no excerto 5 é o fato de a aluna, naquela 

ocasião, ter sido interditada a dialogar com o professor. Não sabemos se ela não pôde falar 

nada porque não encontrou argumentos convincentes ou se sentiu coagida com a figura 

masculina de autoridade ou se acreditou que não adiantaria falar porque ele continuaria 

pensando daquela forma.  

O exemplo demonstra que as naturalizações das relações de gênero são reconhecidas e 

até causam indignação, mas esbarram nas idealizações hegemônicas, constituídas nas e pelas 

estruturas de poder. Nesse sentido, o caráter híbrido e relacional da construção identitária é 

deslocado e encerrado em hierarquizações fixas acerca do que homens e mulheres são e o que 

podem/devem desempenhar.  A indignação manifestada pela aluna, e ignorada pelo professor, 

deixa entrever assimetrias, forjadas nas relações políticas, socioculturais, econômicas e nas 

intersecções das categorias identitárias. 

Interessante como essas questões retomam os questionamentos que realizamos  no 

capítulo 3, a partir da afirmação de Ciavatta (2010), que exclui as mulheres, em virtude do uso 

recorrente do masculino genérico, em  sua defesa sobre a necessidade de fomentar a educação 

profissional integrada ao ensino médio. De alguma forma, os atos de fala do aluno e do o 
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professor ratificaram que a noção de trabalho como princípio educativo (BRASIL, 1999; 

RAMOS, 2004; CIAVATTA, 2010) ainda precisa ultrapassar as barreiras impostas pelas 

hierarquias identitárias para que possa contribuir “para a formação de sujeitos autônomos que 

possam compreender-se no mundo e dessa forma nele atuar” (BRASIL, 1999, p. 48).   

Subjacentes às ideias de que “toda mulher é mãe” e, por isso, não pode esquivar-se da 

ocupação do privado/doméstico, e a “mulher que trabalhe para sustentar o homem”, 

permanecem as interdições de autonomia feminina e de acesso ao mundo público/profissional, 

como afirmam os estudos do IPEA (2011): 

 

A inserção das mulheres nesta realidade é, no entanto, marcada por 

diferenças de gênero e raça. Além de estarem menos presentes do que os 

homens no mercado de trabalho, ocupam espaços diferenciados, estando 

sobrerrepresentadas nos trabalhos precários. Ademais, a trajetória feminina 

rumo ao mercado de trabalho não significou a redivisão dos cuidados entre 

homens e mulheres, mesmo quando se trata de atividades remuneradas, o 

que pode ser percebido pela concentração de mulheres, especialmente 

negras, nos serviços sociais e domésticos. (IPEA, 2011, p.27). 

 

Outros dilemas envolvendo as práticas linguísticas e identitárias puderam ser 

destacados, como os relativos ao desenvolvimento de atividades escritas, como as que foram 

elaboradas a partir de oito itens-propostas de criação publicitária (Apêndice F). Os/as 

participantes demonstraram dificuldades na realização dessa tarefa, ainda que tenhamos feito 

um estudo prévio sobre linguagem publicitária e termos como slogan, jingle, classificados, e 

realizado a leitura intertextual da obra “Classificados póeticos”, de Roseana Murray, houve 

uma recusa quase unânime dos/as alunos/as em produzir os textos.  

As dificuldades se transformaram em alegações como “Isso é muito difícil”; “E se as 

ideias sumirem”; “Eu não dou conta”; “Eu não tenho criatividade” (IVPUBLIME), dentre 

outras. Diante disso, propus a realização coletiva das atividades, inicialmente entre alunos/as e 

professora, a partir da escolha de um item escolhido pelos/as alunos/as e, na sequência, a 

produção em duplas formadas entre eles/elas, a ser apresentada em encontro posterior. 

Embora os/a participantes tenham insistido nas dificuldades de elaboração textual, foi 

possível perceber que os entraves na produção publicitária também estavam relacionados com 

as questões identitárias. Um exemplo disso foi a explicação de um grupo acerca do 

desenvolvimento da proposta de nº7, a qual solicitava: Crie um slogan para um salão de 

beleza especializado no cuidado da pele e dos cabelos de mulheres negras. Sobre esse item, 

travou-se o seguinte diálogo: 
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Excerto 6  

 
(P) E, então, fizeram? 
 
(Dandara) – Porque assim, a gente pensou no seguinte: um salão de beleza, primeiro // pra ele //  
chamar mais atenção e ter mais /= ele teria que transformar a beleza natural em uma beleza 
artificial, não é?! Então, a mulher negra, de cabelo enrolado, por ex., teria que transformar num 
cabelo liso. Aí, a gente pensou, não, essa não seria uma ideia /=. Então seria transformar natural 
mesmo, realçar aquilo que ela tem de melhor. Só que aí todas as frases também /=. 
 
(Joel) – [= tem que escolher as palavras minuciosamente // porque botou uma vírgula já pode dar 
a entender outra coisa. 
 

(VIVIDEO, 02/05/2012) 

 

Da forma como foi posto, tem-se uma impressão de que a impossibilidade de 

realização da atividade, afinal de contas o grupo só estava esclarecendo porque não conseguiu 

realizá-la, está relacionada com uma mera questão de escolha lexical (“escolher as palavras 

minuciosamente”) ou organização frásica (“só que aí todas as frases também”). Contudo, o 

que chama a atenção é o fato de que a criação do slogan foi reprimida por concepções 

arraigadas sobre a imagem da mulher negra. 

O grupo admite que para conquistar a clientela, mulheres negras, é preciso submetê-la 

aos padrões estéticos autorizados socialmente, o da mulher branca. Nesses termos, a “beleza 

natural” da negritude só tem chances de ser reconhecida se forem atenuados os seus traços 

raciais, o que remete ao mito da democracia racial, estabelecido no Brasil como um processo 

histórico que inflige a neutralidade da raça e a dissimulação de preconceitos (BERNARDINO, 

2004; GUIMARÃES, 2005a, 2005b; MUNANGA, 2008). Essa suposta democracia racial, 

que nos conclama mestiços é a mesma que nos diz o quanto mestiços podemos ser, fixando 

matizes de cor e traços fisionômicos que incidem diretamente sobre o corpo negro, como nos 

alerta Gomes (2012): 

 

Estamos, portanto, em uma zona de tensão. É dela que emerge um padrão de 

beleza corporal real e um ideal. No Brasil, esse padrão ideal é branco mas o 

real é negro e mestiço. O tratamento dado ao cabelo pode ser considerado 

uma das maneiras de expressar essa tensão. A consciência ou o 

encobrimento desse conflito, vivido na estética do corpo negro, marca a vida 

e a trajetória dos sujeitos. Por isso, para o negro, a intervenção no cabelo e 

no corpo é mais do que uma questão de vaidade ou de tratamento estético. É 

identitária. (GOMES, 2012, p.3) 
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O fato de não realização da atividade acaba por trazer à tona a problemática das 

relações desiguais e opressoras que se estabelecem a partir da imposição estética da 

branquitude. Apenas uma dupla, um aluno e uma aluna, conseguiu desenvolver a atividade 

proposta, elaborando o seguinte slogan: (Excerto 5): Beleza negra: valorize o que você tem 

de melhor! Por outro lado, se considerarmos que o slogan também silencia o que seria o 

“melhor” da beleza negra, perceberemos que o texto camufla um conflituoso processo de 

construção da identidade negra, aprisionada à prescrição do corpo, da cor e do cabelo.  

O silenciamento dos/as alunos/as, expresso na não realização da atividade ou na sua 

incompletude, nos leva a ponderar sobre a argumentação de Orlandi (1992), que defende o 

silêncio como um recorte do dizer e a forma como os ditos apagam “necessariamente outros 

sentidos possíveis, mas indesejáveis, em uma situação discursiva dada” (p. 75). Nesse caso, 

não conseguir expressar/valorizar a beleza negra, sem remetê-la à subalternidade do corpo e 

dos cabelos, demonstra uma dificuldade em abordar o assunto, incorporada à ideologia do 

branqueamento, que afirma a não existência do racismo ao mesmo tempo em que engendra 

limites para a manifestação da negritude.  

A essa situação intersectam as interdições de raça e gênero, uma vez que a campanha 

publicitária deveria ser dirigida às mulheres negras. Isso porque é sobre elas que recai, de 

forma incisiva, o controle do corpo e a imposição dos padrões estéticos (hooks, 2005), o que 

as sujeita às formas simbólicas de violência, como revela o depoimento de Silva (2009, p. 13): 

“Na adolescência meu cabelo me deu muito motivo para desconforto. Se o soltava me 

chamavam de negona louca. Viviam me aconselhando: faça escova! Resolvi relaxar meu 

cabelo. Sua naturalidade me deixava tensa”. E essa tensão a que alude Silva é vivenciada 

cotidianamente por inúmeras mulheres negras, em diferentes esferas sociais, o que as obriga a 

perceberem seus cabelos como inimigos a serem vencidos (hooks, 2005), partes indóceis a 

serem “domadas”, como reitera o discurso publicitário. Dessa forma, a subalternidade do 

cabelo expressa lutas contínuas em prol da autoconfiança e contra as práticas racistas.  

O apagamento das tensões que envolvem raça e racismo também foi observado na 

elaboração de resenhas, propostas a partir da leitura do curta-metragem Vista minha pele, de 

direção de Joel Zito Araújo e Dandara. O vídeo aborda a temática das relações e preconceitos 

raciais, a partir da criação de uma história invertida, em que negros/as e brancos/as trocam de 

posições, esses figurando como ex-escravos/as, vitimados pela discriminação racial e 

aqueles/as como integrantes da classe hegemônica, com maiores privilégios sociais.  

Durante a discussão, que realizamos após assistirmos ao vídeo, os/as alunos/as foram 

bastante participativos/as, expuseram suas opiniões com entusiasmo e apontaram os efeitos da 
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inversão de lugares entre brancos/s e negros/as, a ruptura de padrões, a necessidade de 

repensar comportamentos etc. No nível da produção oral, o desenvolvimento da proposta foi 

bastante satisfatório.  

Contudo, a sugestão de escrever sobre essa temática não foi acolhida com o mesmo 

entusiasmo. Os/as alunos/as reclamaram da atividade, não se mostrando dispostos/as a 

escrever e insistindo que nos detivéssemos apenas ao debate. Essa postura, já vivenciada 

tantas outras vezes em minha trajetória docente, revela que, apesar das intervenções teóricas e 

oficiais no meio educacional, a produção de texto ainda provoca inquietações e aversões, 

resultantes de práticas escolares de escrita, rotineiramente, obrigatórias, descontextualizadas e 

sem propósitos.  

Por outro lado, essa recusa à escrita não pode servir de pretexto para não efetivá-la no 

contexto de sala aula e fora dela, principalmente quando se defende a necessidade de uma 

política de educação linguística (BAGNO; RANGEL, 2005), que engloba o exercício textual 

como elemento norteador para indagar a si e ao mundo. Desse modo, discuti com os/as 

participantes/as as especificidades do grupo e da produção resultante dele bem como da 

necessidade de privilegiar o uso significativo da linguagem oral e escrita , como forma de 

ampliar o conhecimento linguístico e a interação social, como apontam as leis e os 

documentos oficiais.   

Nesse caso, fiz minhas as palavras de Britto (2007), ao reforçar que ler e escrever 

consiste em “dispor do conhecimento elaborado e poder usá-lo para participar e intervir na 

sociedade” (p. 30). Aparentando concordância com esse posicionamento, os/as alunos/as 

produziram as resenhas, no âmbito da sala de aula. Entretanto, a maioria dos textos limitou-se 

a resumir o filme, recontar o enredo. Alguns/mas arriscaram análises mais subjetivas, como a 

que se destaca abaixo: 

  



163 

 

Excerto 7 

 

 

 

O texto em evidência apresenta um questionamento inicial acerca da possibilidade ou 

não da inversão de papeis entre negros/as e brancos/as e da improvável discriminação dos/as 

brancos. A partir do segundo parágrafo, a aluna associa sua argumentação sobre preconceito 

racial à questão econômica (“pobres”, “não tenha uma boa situação financeira”), afirmando a 

existência inquestionável dessa situação (“fixa”, “é o que acontece”). No penúltimo, há a 

justificativa da influência social como causa da discriminação, ainda que “algumas pessoas” 

não achem “certo” tal comportamento. E por último, há a constatação de um futuro injusto e 

normatizado em que “negros serão sempre discriminados e os brancos postos como 

melhores”, sem expectativa de transformação.  
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 Ainda que contenha pontos problemáticos, que inibem a apresentação de uma 

argumentação clara e bem fundamentada, o texto deixa entrever algumas questões cruciais 

sobre as identidades racializadas. Em primeiro lugar, a autora compartilha uma crença 

bastante comum no Brasil: a de que pobreza e negritude se associam em decorrência das 

injustiças econômicas e não de uma sociedade estratificada pela raça/cor, o que retoma, mais 

uma vez, a artimanha da miscigenação, que impõe a primazia da classe e a indiferença da 

raça.  

O texto não deixa de ecoar um discurso social recorrente que, na tentativa de anular os 

questionamentos e ações contestatórias, afirma a existência de um “excesso de cor”, de uma 

“obsessão” pela raça, como enuncia Magnoli (2008), em uma absurda negação do racismo 

brasileiro. O problema de posicionamentos como esses é que ao anular os marcadores da 

diferença e seus efeitos perversos, sobretudo sobre a vida das pessoas negras, instaura-se a 

impossibilidade de intervenção e mudança. Afinal, o que há para mudar? Por quê? Para que?  

Nesse caso, o parágrafo final do excerto 7 contém duas afirmações desconcertantes, 

que, de certa forma, sinalizaram para mim não só a incredulidade da aluna em relação ao 

combate ao racismo como ao próprio grupo de estudos. Tive a impressão de que ela estava 

dizendo: não importa o filme, os fatos, a reflexão, pois as identidades sociais, marcadas por 

raça, foram desde sempre hierarquizadas e essa condição é normal e imutável.  Obviamente, 

essa atitude conformada da participante não é isolada, antes é motivada por sua/nossa inserção 

em uma cultura racista, sexista, homofóbica, etc., que, através de disputas identitárias, busca 

legitimar a discriminação e impossibilitar seu aniquilamento.  

Essas questões são determinantes para compreender as dificuldades de efetivação, no 

contexto escolar, da lei 10.639/03, como foi exposto na apresentação desta pesquisa. Da 

mesma forma, resistem à implantação da “política da igualdade, princípio educativo que 

afirma a necessidade de “os significados dos conteúdos curriculares se contextualizarem nas 

relações pessoais e práticas sociais convocatórias da igualdade” (BRASIL, 1998a, p. 65). 

A existência desse impasse, entre o que defendem as leis/teorias e o que (não) se 

efetiva na escola, foi notória também nas respostas assinaladas pelos/as participantes na II e 

III partes do questionário inicial, que versavam, respectivamente, sobre Diversidade na escola 

e Questões complementares sobre diversidade.  

Um exemplo diz respeito ao fato de uma participante ter assinalado indiferente à 

questão O que você acha de discutir, em sala de aula, o problema do racismo em nossa 

sociedade?. Ainda que eu esteja me referindo à opinião de uma única aluna, em um contexto 

de 24 respostas, não podemos descartar os efeitos do que ela enuncia. Isso poderia até parecer 
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um detalhe, se não fosse o fato de o racismo no Brasil ter peculiaridades perversas: afirmar a 

harmonia racial, neutralizar a raça e camuflar preconceitos (BERNARDINO, 2004; GOMES, 

2005; GUIMARÃES, 2005a, 2005b; MUNANGA, 2000, 2009).  

Ora, a resposta da aluna
42

 não indicou que ela fosse favorável (muito ou pouco), 

contrária (sou contra) ou incerta (não tenho opinião) acerca da discussão sobre racismo, antes 

ela afirmou a indiferença a essa questão. Ser indiferente no caso das práticas racistas, e de 

quaisquer outras formas de discriminação, não é só expressão social de desinteresse, mas de 

simulação, hipocrisia e omissão. 

O que valida a indiferença são os mecanismos de toda uma estrutura sócio-histórico-

cultural, que nos ensina a não assumir nossos preconceitos, mas a fingir que não os temos, e, 

por meio do fingimento e da invisibilidade dos discursos e das práticas discriminatórias, 

acabamos garantindo sua permanência e seus efeitos. É o que acontece quando alguém rejeita 

os currículos dos/as jovens negros/as para vender roupa de grife no shopping; ou não interfere 

numa situação de violência porque acredita que “em briga de marido e mulher não se mete a 

colher”; ou agride um/a transexual, respaldando-se no discurso “eu respeito, mas não aceito”.  

Também as respostas dadas à última parte do questionário inicial (Apêndice C) 

sugeriram posicionamentos excludentes, sobretudo, em relação à questão racial. No que 

concerne à questão 7, quase metade dos/as alunos/as, 11, assumiram  que as cotas raciais são 

desnecessárias; apenas 3 afirmaram a importância das cotas como medidas reparadoras 

(questão 12) e 6 alunos/as revelaram  a crença de que o preconceito de raça é mais acentuado 

nos EUA que no Brasil (questão 2).  

Para além da demonstração de pontos de vista específicos, essas informações deixam 

entrever uma intrincada rede de sentidos que circundam a temática das identidades raciais.  

Nessa esfera, não se destacou o reconhecimento de que há ainda direitos a serem 

conquistados, mas a constatação de que eles são desnecessários, o que leva a entender que se 

não há preconceito de raça também não há necessidade de políticas reparadoras. Isso remonta 

o mito da democracia racial, apresentado no capítulo 1, em que autores/as como Guimarães 

(2005) e Bernardino (2004) discutem as artimanhas das concepções que negam a raça 

valendo-se de sua construção social hierarquizante e de um racismo que se dissemina negando 

sua própria existência.  

                                                 
42

 Em sua ficha de perfil, a aluna se declara como: mulher branca, 18 anos, católica, sem exercício de atividade 

remunerada, cujos responsáveis, tanto masculino quanto feminino, possuem pós-graduação. É importante levar 

em consideração essas informações para compreender o contexto do qual ela faz parte e que dá suporte (ou não) 

a sua resposta no questionário.   
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Esses mecanismos sócio-histórico-ideológicos de manutenção de desigualdades e 

opressões também foram evidenciados no encontro que se propôs discutir a questão do aborto 

no Brasil
43

. Nesse evento, de discussões acirradas e com mínima intervenção da 

professora/participante, os/as alunos/as deram mostras de como os discursos (re)produzem e 

põem em circulação as imposições sociais acerca dos corpos e sexualidade das mulheres.  

O debate sobre o aborto foi marcado com antecedência e teve algumas sugestões 

prévias de leitura
44

. No dia agendado, fizemos uma breve contextualização do tema e da 

votação do Supremo Tribunal Federal em relação à descriminalização do aborto em casos de 

anencefalia fetal. Na sequência foi proposta a organização da sala em forma de um júri 

simulado, encarregado de julgar a legalização do aborto no Brasil. Para tanto, de maneira 

improvisada, dividimos a turma em 1 grupo para acusação, 1 para a defesa, 1 para compor o 

júri e 1 juíza. 

Um ponto inicial a ser destacado nesse evento foi a insistência dos/as participantes em 

limitar o julgamento aos casos de aborto por anencefalia: 

 
Excerto 8  

 
(Bel) Nesse caso, é o aborto de anencéfalo, né?! 
(As) [= é. 
(P) Não, aborto de anencéfalo já foi /= 
(As) /= Ah, não ((Várias vozes ao fundo protestam))  
(P) Como essa questão do aborto de anencéfalo já foi votada // Então a gente não vai bater 
naquilo que já foi feito  
(Luís) Não professora, mas /= 
(As) [= ((Mais protestos)) 
 
(VABORTO, 25/04/2012) 

  

 

Numa primeira impressão, os/as participantes deixam transparecer um interesse em 

repetir uma votação já realizada no país, motivados/as, talvez, por uma suposta facilidade em 

argumentar e decidir, conforme a grande repercussão do fato. Contudo, um olhar mais atento 

poderá confirmar uma resistência em aprofundar o debate e estender a descriminalização em 

                                                 
43

 Esse encontro foi motivado pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal em relação ao aborto em casos de 

anencefalia fetal. Depois de dois dias seguidos de discussão e por 8 votos a 2, os/as ministros/as do STF 

definiram, no dia 12/04/2012, que as grávidas de bebês anencéfalos podem abortar legalmente, sem ter de 

recorrer à Justiça. 
44

 Foi sugerido como leitura prévia para a discussão os textos: BRUM, Eliane. Chega de torturar mulheres. in: 
http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/eliane-brum/noticia/2012/04/chega-de-torturar-mulheres.html; 

VARELLA, Dráuzio, A questão do aborto. In: http://drauziovarella.com.br/mulher-2/gravidez/a-questao-do-

aborto/; Uma história severina. Vídeo documentário. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=xEBM9iQs4e0 

http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/eliane-brum/noticia/2012/04/chega-de-torturar-mulheres.html
http://drauziovarella.com.br/mulher-2/gravidez/a-questao-do-aborto/
http://drauziovarella.com.br/mulher-2/gravidez/a-questao-do-aborto/
http://www.youtube.com/watch?v=xEBM9iQs4e0
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outras situações, o que pôde ser confirmado, inclusive, pelo número elevado de voluntários/as 

para o grupo de acusação e a não manifestação desses para o grupo de defesa, o qual só pôde 

ser constituído após muita insistência. 

Como era de se esperar de uma atividade como essa, houve muita discussão, barulho e 

argumentações sobrepostas. Também foi possível notar a falta de elaboração prévia do grupo 

para o debate, uma vez que poucos/as integrantes demonstraram ter lido os textos sugeridos 

ou outros para o encontro, que foi marcado por falas truncadas e por vezes desconexas. 

Todavia, nada disso impediu o delineamento de algumas categorias importantes em torno da 

temática do aborto.  De acordo com a discussão empreendida durante o júri, podemos destacar 

os seguintes exemplos, todos extraídos de VABORTO, 25/04/2012:  

 

 
Excerto 9  

 
(Bel) Bom // em nossa concepção, é a partir do momento que // uma pessoa resolve fazer um 
aborto, é considerado um assassinato, ou seja, você está tirando uma vida. 
(...) 
(Elisa) Segundo as nossas concepções, a morte // ela é causada quando há (xxx). Segundo a 
legislação brasileira, esse feto / ele vai nascer, ele tem a perspectiva de vida. Então se eu tiro a 
perspectiva de vida dele, eu estou assassinando.  
 

  

 

 

 

Excerto 10  

 

  
(Luís) (xxx) Vamos imaginar a situação // uma casa, um lugar com uma mãe que é drogada, ela se 
prostitui // vive lá sozinha, só ela (xxx). Agora pensa, melhor ela ter esse filho e ele morrer depois, 
um pouco mais velho, de drogas / ou roubar ou assassinar mais pessoas (xxx) ou ser abortado 
agora e talvez evitar até outras pessoas morrerem ou sofrer mais quando estiver vivo? 
 

  

 

 
Excerto 11  

 

  
(Elisa) Eu acredito que / você tem que disponibilizar um médico só para o aborto porque há muitas 
pessoas que fazem aborto por caprichos ou por decisões /= precipitadas.  
(...) 
(Luísa) (...) Então, essa prática do aborto, pra essa mulher chegar ao ponto de realizá-lo // na 
minha opinião isso não pode ser um capricho (xxx).  
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Excerto 12  

 
(Elisa) Veja os dois lados da moeda. Acredito que há milhares de pessoas que // tem sim 
problemas, ou, às vezes // precisam, mas só que acho também que essa não é a decisão mais 
sensata a fazer. (xxx) Até mesmo o seguinte // quando envolve o seu corpo você pode tomar a 
decisão mas quando envolve a vida de um filho você não pode tomar a decisão por ele. /= Porque 
é uma vida a parte, não é a sua vida.  
(...) 
(Luísa) Acima de tudo aqui, penso que estamos discutindo// uma opção das mulheres. Uma opção 
/= tomarem a decisão de seu corpo, da sua vida.  
 

 

 
                                                     Excerto 13  

 
 (Bel) /= Talvez se o Estado provesse mais (xxx), criasse mais orfanatos, se isso for o caso. ((Em 
referência a uma alternativa apresentada para o aborto)) 
 

  

 

Nos fragmentos destacados podem ser inferidos discursos e práticas identitárias, 

suscetíveis à polêmica, ao tabu e aos preconceitos que circundam a temática do aborto. É 

notório perceber que falar em aborto em sala de aula e, além dela, funciona como estopim 

para uma briga – em um campo de batalha uterino – cujas motivações são marcadamente 

subjetivas e ideológicas, a exemplo dos/as participantes do grupo que, mesmo não se 

dedicando a estudos preliminares, demonstraram posições estabelecidas e irredutíveis. Por 

isso, a proposta de debate sobre o tema, no grupo de estudos, foi seguida imediatamente de 

uma enfática opinião: sou contra ou uma ousada reação: sou a favor, não necessariamente 

nessa ordem.  

Percebemos que os discursos e os posicionamentos polarizados sobre a questão do 

aborto estão ancorados em uma concepção de identidade como fixa, homogênea e 

determinada biologicamente. E no caso da mulher, com a ressalva de Butller (2003) sobre a 

inexistência de um sujeito ontológico, a identidade não está autorizada a se desvencilhar do 

corpo, cuja função de procriação e amamentação não pode ser recusada. E é no corpo, no seu 

sexo biológico (REDSTOCKINGS, 1968), na experiência (GRANT, 1993), na sua função 

reprodutora (BEAUVOIR, 1980[1949]; FIRESTONE, 1976), e na sua proximidade com a 

natureza (ORTNER, 1979) que o sujeito feminino experimenta a opressão. 

Essa concepção sobre o corpo feminino ficou clara na fala de Elisa, no excerto 12, 

quando ela afirma que “quando envolve o seu corpo você pode tomar a decisão, mas quando 
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envolve a vida de um filho você não pode tomar a decisão por ele. /= Porque é uma vida a 

parte, não é a sua vida”. Esse argumento ambíguo, em que o corpo é da mulher, mas não 

pertence a ela, remete a interdição social do poder de decisão feminina sobre seu corpo, 

denegados de sua individualidade e autonomia.  

A imposição social que confina as mulheres à capacidade biológica de gestar, 

contrariando um dos pilares das reivindicações feministas, “nossos corpos nos pertencem”, 

não reconhece sua humanidade e impede o exercício dos direitos reprodutivos, delegando-as a 

outras instâncias como jurídicas, do Estado, da religião e da saúde. Isso também se confirma 

no excerto 13, em que a discussão excede a o direito feminino de optar pela maternidade e 

transforma-o em uma questão de Estado, em que ele é o responsável, sobretudo, em criar 

orfanatos para receber os/as futuros/as filhos/as abandonados/as.  

É importante perceber nesse argumento que a vida como expectativa é mais valorizada 

que a vida em sua plenitude, já que os sofrimentos das mulheres diante de uma maternidade 

imposta e dos/as possíveis filhos/as renegados/as, vivendo a margem de uma sociedade que 

lhe restringe a integração, não contam com a mesma solidariedade humana. Da mesma forma, 

são ignoradas as inúmeras e violentas práticas de aborto a que mulheres se submetem 

cotidianamente, na clandestinidade.  

Sob essa perspectiva, a gravidez é a expressão absoluta da vida e o aborto a sua 

negação abjeta. A interrupção de uma vida embrionária está fadada à irresponsabilidade, ou 

“caprichos” femininos como afirma Elisa no excerto 11, à culpa e ao crime (“assassinato”, 

excerto 9). Não se põe em discussão o caráter sociocultural e político dessa problemática, 

imersa em tensas redes de poder que regulam as práticas identitárias e as relações de gênero. 

É mais fácil criminalizar as mulheres que “tiram a perspectiva de vida de um feto”, que 

responsabilizar e punir as instituições sociais que suprimem a dignidade e cidadania de quem 

está vivo/a, pois, como afirma Motta (2008): 

 

Não são “mulheres” que fazem abortos, é a sociedade brasileira que produz 

abortos. Somos uma sociedade abortiva, e, por conta do cinismo e da 

desigualdade social, quem paga o pato é a mulher pobre e quem paga as 

contas são os cofres públicos; tudo em nome da inviolabilidade da vida. A 

história conta essa história. (MOTTA, 2008, p. 682) 

 

Apesar das considerações de Motta (2008) e de várias outras autoras e autores em 

relação aos discursos hegemônicos de criminalização do aborto, o tema ainda está submetido 

no contexto brasileiro a posicionamentos conformados, que renegam, a priori, as tentativas de 
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debate. Essa atitude repetiu-se no grupo, uma vez que, ao final do júri simulado, o aborto foi 

condenado, por unanimidade, pelos/as participantes.   

Essa condenação nos deu mostras de como a intrincada temática do aborto, que, afinal, 

é subsidiada por uma rede de significações em torno de gênero, sexualidade, corpo, direitos 

reprodutivos, políticas de saúde etc., ainda é recusada no cotidiano de sala de aula: sequer 

como um debate simulado, o que dirá como uma proposta curricular?  A despeito de todas as 

formulações teóricas e regulamentares que associam as questões identitárias e pedagógicas, o 

aborto permanece como uma discussão, assim como sua prática, alçada à clandestinidade. 

Por outro lado, a invisibilidade e/ou aversão desse tema não prescinde de sua 

existência concreta e de seus efeitos nefastos na vida social.  Isso significa que a questão da 

interrupção da gravidez, para além de uma insidiosa dicotomia entre certo e errado, necessita 

ser problematizada em todos os espaços sociais, inclusive em sala de aula, pois milhares de 

mulheres abortam, adoecem e morrem, apesar de julgamentos e sanções morais e legais a que 

estão submetidas.  

Nesse caso, a urgência da discussão dá-se pela própria insistência em evitar falar 

daquilo que incomoda, pois parece ser mais conveniente ignorar as questões tidas como 

polêmicas que problematizá-las como temas prioritários de uma educação emancipatória, 

reivindicada nas leis pelas perspectivas da cidadania, justiça e igualdade. E como essas 

perspectivas são ainda um devir, perpassado por questões como cidadania de quem? Justiça 

para quem? Igualdade por quê? A educação profissional e tecnológica, por suas atribuições e 

prerrogativas legais, não pode se abster do debate sobre as questões identitárias e sociais.  

Para tanto, é preciso romper com as conformações, omissões e atitudes que acatam, 

sem questionamentos, concepções e práticas preconceituosas. Essa necessidade pôde ser 

evidenciada nessa seção, uma vez que as discussões destacadas deixaram entrever como as 

desigualdades de gênero e raça operam por meio das conformações, as quais dissimulam suas 

implicações reais na vida cotidiana. Isso porque conformar-se é também aceitar, permitir, 

omitir, negar a mudança. 

Essa discussão no espaço da aula de língua portuguesa é ainda mais proeminente, uma 

vez que, como vimos nas discussões em grupo, as justificativas linguísticas camuflam práticas 

identitárias e sociais acomodadas. Se língua e identidades se constroem mutuamente e estão 

vulneráveis as mesmas coerções e imposições, é preciso discuti-las como mecanismos 

interdependentes na manutenção de hierarquias e preconceitos.  
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5.3 POR CONTORNOS ENCOBERTOS 

 

No tópico anterior foram esboçados alguns aspectos de confronto entre 

posicionamentos teóricos/jurídicos/documentais e concepções sociais dominantes, sem 

descartar as complexidades e ambiguidades inerentes a essa tarefa.  Enquanto alguns pontos 

nos permitem avistar algumas nuances de conformação ou oposição às propostas aqui 

defendidas, outros se fixam em imprecisões e opacidades. 

Estamos, nesse ponto, reafirmando que a rotina escolar está imersa em nuances, 

negociações, idiossincrasias e deslocamentos, que impõem a opacidade da interpretação e 

exigem uma compreensão das experiências e aprendizagens coletivas, para além das 

narrativas padronizadas. Permanecemos, então, falando em desafios, mas não no sentido 

daquilo que se manifesta como estabelecido, binário e excludente. Trata-se do desafio 

imposto pelas dúvidas, pela transitoriedade, pelos avanços e retrocessos simultâneos, pelos 

dilemas e pelas situações de conflito, enfrentados durante a vivência do grupo de estudos.  

Uma primeira situação que demonstrou ambiguidades refere-se a algumas respostas 

dadas no questionário inicial, na parte em que se interroga sobre a diversidade na escola. De 

acordo com as alternativas escolhidas, 10 alunos/as afirmaram não terem visto nem tomado 

conhecimento de casos de violência na escola; 7 não viram mas souberam de ocorrências e 7 

já as presenciaram. 16 participantes afirmaram não terem sofrido qualquer ato violento; 8 

afirmaram já terem sofrido algum tipo de agressão ou ameaça e, dentre esses, 4 foi  do tipo 

verbal, 2 emocional, 1 físico e 1 racista. Ainda, em relação a como a escola lida com esses 

casos, 3 assinalaram a não existência de casos de discriminação; 4 que ela os ignora; 9 que ela 

delega aos/às professores/as a discussão desses casos; para 4 há a promoção de espaços de 

diálogo e reflexão; para 2, há a tomada de medidas punitivas e para 1 a tomada de medidas 

preventivas; 1 afirma que a escola encaminha os casos para outras instituições e 2 não 

responderam.  

O que chama à atenção nessas informações é o fato de que somente 3 alunos/as 

afirmam a não existência de casos de discriminação na escola, o que sugere que as disputas 

identitárias, marcadas por desigualdades e exclusões em relação ao/a outro/a que não é igual 

a mim, estão presentes no contexto escolar destacado. Também a percepção de que 1/3 dos/as 

estudantes participantes da pesquisa sofreu algum tipo de agressão ou discriminação, em sua 

maioria de forma verbal, também nos leva a relacionar as formas explícitas e simbólicas de 

violência constituídas na e pela língua. 
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Ainda em relação ao questionário inicial, podemos destacar algumas ambiguidades nas 

respostas às Questões complementares sobre diversidade (Apêndice C) . Nesse ponto, houve 

um número expressivo de concordâncias, 20, em relação aos direitos das mulheres, expressas 

nas afirmações As mulheres ganharam espaços na sociedade, mas ainda precisam lutar muito 

para conseguir a igualdade (questão 3) e A lei Maria da Penha instituiu direitos, mas não 

conseguiu eliminar a violência doméstica (questão 5). As respostas ainda foram unânimes na 

não afirmação da homossexualidade como sendo uma doença (questão 4) e metade dos/as 

participantes/as (12)  afirmou o reconhecimento da igualdade de direitos entre heterossexuais 

e homossexuais (questão 12).  Também é preciso mencionar que uma grande parte dos/as 

estudantes (13) rejeitaram a legalização do aborto no Brasil (questão 11); alguns/as (3) não 

veem necessidade de lei contra homofobia (questão 8) e outros/as (3) parecem acreditar que 

abuso sexual é consequência da forma como as mulheres se vestem (questão 1).  

Todas essas respostas, quando lidas em confronto, suscitam dilemas: ao mesmo tempo 

em que há um certo reconhecimento de direitos, há uma recusa implícita a sua efetivação. Se 

por um lado a maioria das respostas concorda, por exemplo, que as desigualdades de gênero e 

a violência doméstica ainda não foram erradicadas, de outro, mais da metade renega a luta por 

mais conquistas, como a autonomia das mulheres sobre seus próprios corpos. A impressão 

que se tem é que o respeito às diferenças e a necessidade de superação de discriminações, 

enquanto afirmações genéricas ou “politicamente corretas”, adquirem reconhecimento, mas 

quando se busca transpô-los para o campo  da legislação e das práticas cotidianas, tornam-se 

ilegítimos.  

Há um grande desafio entre o afirmam os/as participantes e o que se expressa nos 

documentos oficiais Isso porque um imperativo da escola, assegurado no artigo 205 da 

Constituição Federal, diz respeito ao seu compromisso com “o pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania” (BRASIL, 1988). E os documentos da 

educação, como ECA e LDB, respaldam esse principio constitucional, através da defesa de 

uma escola participativa, que envolva alunos/as, suas famílias e comunidade, e integrada ao 

debate e solução dos problemas escolares, como a violência, e de seus entornos geográficos e 

sociais. É desse modo que se assegura aos estudantes/as, como vimos no capítulo 3, a 

autonomia na participação e colaboração no processo educacional e o compromisso com as 

demandas sociais.  

As respostas ao questionário inicial deram mostras de que a escola, assim como 

qualquer instituição social, não está isenta de contradições, forjadas em ideologias e valores 

histórico-culturais.  A despeito da complexidade, o processo de ressignificação das práticas 
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sociais excludentes encontra viabilidade na própria estrutura escolar, que se constitui na 

coletividade e na cooperação entre seus/suas participantes. Dessa forma, a nossa proposta 

interventiva no grupo de estudos foi mediada pelo desafio de resistir às formas insidiosas de 

discriminação e pela necessidade de engajamento em uma prática educativa “voltada para a 

compreensão da realidade social e dos direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal e 

coletiva e a afirmação do princípio da participação política” (BRASIL, 1998b, p. 17).  

Ainda que esse desafio seja coletivo, a maioria das respostas fornecidas pelos/as 

participantes/as apontou os/as professores/as como responsáveis em lidar com os casos de 

discriminação escolar. Apesar das ressalvas que podemos fazer a essa postura de que cabe 

ao/a professor/a resolver todos os problemas escolares, não podemos negligenciar seu espaço 

no contexto escolar e sua responsabilidade na formação de cidadãos/as comprometidos/as 

com a erradicação de práticas preconceituosas na escola e além dela.  

 E como a categoria professor/a não se escapa ao processo de construção de 

identidades que, como já vimos, é fluído, situado, constituído em relação, nas experiências, no 

convívio, na interação, o grupo de estudos se tornou o território para responder às 

provocações sociais e intersubjetivas. É desse modo que lemos as respostas aos questionários 

não como definidas e definitivas, mas como possibilidades de (re)significar nossos encontros, 

na expectativa de que: 

 

É no movimento, mediado pelo “outro” que aprendemos e apreendemos o 

vivido, que nos elaboramos,  que reafirmamos e transformamos o que somos 

[e onde estamos], que nos desenvolvemos e singularizamo-nos... 

Aprendizado no tempo. (FONTANA, 1997, p.196, grifo e acréscimos meus) 

  

Desse modo, ao retomarmos as teorizações de Austin (1980), para quem a linguagem é 

uma ação interativa, projeto e produto do contexto dos/as interlocutores/as, perceberemos as 

dificuldades de interpretá-la sem considerar as subjetividades, os efeitos e as contradições da 

enunciação. Sob essa visão, contexto e identidades são mutuamente construídos no ato de 

enunciar e, determinados por características linguísticas e extralinguísticas, dinâmicos e 

passíveis de transformação.  

A perspectiva austiniana sobre atos de fala abre o precedente para conceber uma visão 

mais ampla sobre a noção de performatividade, a qual implica não só formas linguísticas 

como contextuais, físicas e corporais (PINTO, 2007; 2009).  Os sentidos também são 

produzidos nos gestos, nos silenciamentos, nas interrupções, nas pausas, nos risos, nos 
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murmúrios, nos olhares, nos modos de ouvir e atuar corporalmente, o que tornam ainda mais 

escorregadias as análises de atos interativos, como os do grupo de estudos.  

Em nossos encontros, produzimos textos em coautoria, os quais não puderam ser 

observados de forma isolada, mas em consonância com o dinamismo do contexto e da 

vivência coletiva. Em razão disso, a expectativa pelo dito não pôde se sobrepor ao que não foi 

dito, ao que ficou implícito, ao que se insinuou. Estamos, com isso, concordando com Kulick  

(2005, p.616, tradução minha): “Subjetividade e ação também podem ser entendidas em 

relação ao que é barrado da performance, o que não é ou não pode ser performado - o não lá, 

os traços não ditos, as presenças ausentes, que estruturam o dito e o feito
45

”. 

Em busca de compreender como podemos fazer coisas sem palavras, parafraseando 

Austin (1980) e Benítez (2007), algo me chamou a atenção durante os encontros: o 

silenciamento dos/as participantes. Ele foi recorrente em várias situações, como:  

Nos comentários sobre campanhas publicitárias: 

 

Excerto 14  

(P) E as ((mulheres)) que não são mães deixam de ser mulheres? 
(As) – (( longo silêncio)) 
 
(IIPUBLIME, 04,04/2012) 

 

 

Na sequência de depoimentos pessoais: 

 

Excerto 15  

 
 (Leci) – A maioria dos jovens /= dos adolescentes, eles acham que // cê passou dos /= 25,/ dos 20 
anos, eles já chamam de velha, né? (...) Aí, já não pra ficar junto, sai pra lá (xxx), perto de mim 
não // Então, eu enfrento muito isso aqui na escola, sabe? 
(As) – Nenhum comentário 
(P)– ((Rompendo o longo silêncio, inicia uma reflexão sobre a questão da necessidade de se 
manter jovem para ser aceito/a socialmente)) 
 
(IIPUBLIME, 04,04/2012) 

 

Nos questionamentos sobre possibilidades de transformação das relações desiguais de 

gênero: 

 

                                                 
45

 “Subjectivity and action should also be understood in relation to what is barred from performance, what is not 

or cannot be performed – the not-there, the unsaid traces, the absent  presences, that structure the said and the 

done”. 
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Excerto 16  

 
 (P) – É possível negociar isso? Vocês acham que há como mudar tudo isso? (...) Ou vai ser 
sempre assim e assim sempre será? O que vocês pensam sobre isso? 
(As) – ((longo)) Silêncio. 
 
(VIIDOC, 09/05/2012) 

  

 

Nas impressões iniciais, após a leitura de um conto que interroga o racismo, As mãos 

dos pretos (Anexo G), do escritor moçambicano Luís Bernardo Honwana. 

 

Excerto 17 

 
(P) –E então? 
(As) –  ((Longo)) silêncio. 
((O silêncio é rompido pelo aluno que realizou a leitura:)) 
(João) –  Interessante. 
(P) – Intenso né, gente? 
(As) – Silêncio. 
(P) Quem é que chorou ((ao final do texto))? 
(As) Silêncio. 
 
(IXCONTO, 13/06/2012) 

    

 

Algo que se repetiu nos exemplos destacados, e em outras situações não ilustradas, foi 

o silêncio dos/as participantes após questionamentos da professora/participante. Em uma 

primeira análise, podemos confirmar com Fabrício (2007) que essa postura está relacionada às 

práticas cristalizadas de participação em sala de aula, que, em uma trajetória histórico-

sociocultural, têm privilegiado a fala do/a professor/a e inibido a dos/as alunos/as. A sala de 

aula, há tempos, se constitui como um espaço de relações assimétricas de poder, participação, 

e comportamentos, 

 

tradicionalmente orientadas por regras historicamente legitimadas que 

incluem significativo grau de controle do tópico, do turno, da quantidade de 

fala, das contribuições consideradas válidas, do foco de atenção, dos 

movimentos corporais, dos posicionamentos interacionais e das identidades 

institucionais encenadas por professores e alunos. A responsabilidade pela 

condução e orquestração desse conjunto de práticas costuma recair sobre um 

único participante, o professor, o que confere ao contexto de sala de aula alto 

grau de assimetria, advindo, dentre outros fatores, da marcada desigualdade 

de direitos e deveres de participação. (FABRÍCIO, 2007, p.126) 
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Isso significa que a nossa organização no formato de grupo de estudos não conseguiu 

subverter as formas naturalizadas de participação em sala de aula. Não raro, a minha presença 

em sala foi percebida como a da professora que definiu o “conteúdo programático”, os 

objetivos e os instrumentos avaliativos e, por isso, estava à espera de “respostas”. Nesse 

ponto, reconheço as dificuldades de se desvencilhar dessa postura, afinal os objetivos do 

grupo foram declarados e, por mais que eu me empenhasse em demonstrar o contrário, a 

minha posição como professora de português daquela instituição não passou despercebida. 

Dessa forma, não se manifestar após um questionamento da professora pode representar uma 

postura de aluno/a-ouvinte, que espera a resposta do/a outro/a, no caso a da professora, numa 

espécie de “silêncio acomodado”. 

Uma outra forma de silêncio foi como uma manifestação de dúvida: não sei/não tenho 

o que falar. Aliás, fornecer uma resposta imediata para questões complexas como as 

enunciadas nos excertos 12 e 14 não seria uma tarefa simples, sobretudo se a pergunta 

representasse uma possibilidade inaugural de se pensar sobre o assunto. Por outro lado, o 

silêncio-dúvida pareceu representar uma estratégia de polidez: melhor não responder, pois 

posso decepcionar. Nesse caso, utilizando os exemplos 14 e 16, existe uma possibilidade de 

os/as alunos/as concordarem que é preciso ser mãe para ser mulher ou que não há meios para 

decompor as desigualdades sociais, porém assumir esses pontos de vista exigiria um 

confronto direto com as ideologias difundidas no grupo, ou melhor, pela professora. Em 

outros termos, calar pode ser também uma maneira de não se posicionar e, portanto, não 

demonstrar afronta.  

Podemos pensar ainda no silêncio como amostra da indiferença: não preciso dizer 

nada sobre isso. É a postura da não ação, da passividade, como podemos notar nos excertos 

15 e 17. Na situação do excerto 15, Leci faz um depoimento contundente sobre a 

discriminação etária que sofre na escola e, no entanto, enuncia sozinha sem qualquer 

manifestação por parte dos/as participantes. O fato de Leci ter demonstrado uma fala 

comovida e partilhado os atos de exclusão (“sai pra lá”, “perto de mim não”) foi insuficiente 

para despertar a reação e a solidariedade alheia, o que se transformou num silêncio 

constrangedor, quebrado pela intervenção da professora.  

Se acrescentarmos que Leci é uma aluna negra, de idade superior aos/as demais 

participantes, babá e doméstica, poderemos supor na atitude dos/as participantes uma espécie 

de conluio (collusion), para usar uma expressão de Mcdermott e Tylbor (1995), em que o 

grupo se organiza na co-construção de sentidos. Dessa forma, o silêncio funcionaria como um 
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acordo implícito e não nomeado, que, intimamente relacionado às estruturas de poder, 

legitima relações hierárquicas e de preconceito, baseadas, sobretudo, na forma como as 

identidades (de gênero, raça, classe, faixa etária, etc.) são ajustadas no contexto da sala de 

aula.  

Algo semelhante acontece no excerto 17, em que a leitura do conto de Luís Honwana é 

seguida por um longo silenciamento, rompido pela enunciação de um adjetivo atribuído ao 

texto: interessante. Ora, o teor dramático e crítico que Honwana confere ao texto não poderia 

suprimir qualquer reação dos/as leitores/as, ao contrário, ao atingir a ferida do racismo a partir 

da perspectiva de uma criança, o conto abre espaço para múltiplas interações. Tanto quanto o 

depoimento de Leci, o conto em destaque incomoda, pede reação, prevê diálogos, que, no 

entanto, foram subsumidos por silêncios e indiferença.  

Diante disso, não pude deixar de recorrer a uma frase de autoria atribuída a Martin 

Luther King: “O que me assusta não são as ações e os gritos das pessoas más, mas a 

indiferença e o silêncio das pessoas boas”. Para além de uma compreensão maniqueísta de 

bem e mal, o silêncio dos/as participantes/as, de fato, me incomodou mais que as enunciações 

deliberadamente preconceituosas, pois essas forneceram abertura para o debate enquanto 

aquele não pode ser confrontado, justamente por se esconder nos limites dos subentendidos e 

das ambiguidades. 

Outras questões desafiantes surgiram a partir de um diálogo sobre a imagem feminina 

na publicidade e na vida cotidiana, o qual reproduzo abaixo: 

 

Excerto 18 

 
(Lélia) Tipo assim, (xxx) da propaganda do Bombril né, mil e uma utilidades. A mulher tem mil e 
uma utilidades, né. Ela tem que ter mil e uma utilidades. 
 
(P) Quais são? Que ideia é essa de mil? 
 
(As) Dona de casa, mãe, elas tem de trabalhar fora, cozinhar, ela tem que dar conta de tudo. 
(...) 
 
(P) E aí, o que vocês acham disso? 
 
(Lélia) na verdade verdadeira / se a gente for parar pra pensar na sociedade de forma geral e real 
é sim. Porque a mulher, ela // a sociedade impõe que ela seja obrigada a dar conta de fazer tudo 
isso. Por que se ela não fizer tudo isso, ela não vai /= tá fazendo o papel dela de mulher, ela vai 
ser uma mulher preguiçosa. O homem não, é preguiçoso, ele pode assistir futebol, chegar em 
casa e não fazer nada. A mulher não, ela tem que chegar / cuidar da casa porque senão ela é 
preguiçosa. 
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(Nina) Já que a mulher consegue fazer mil coisas de uma vez, o homem se torna inútil (risos) dá 
conta de fazer uma coisa só de uma vez (risos). /= mulher é superior porque ela sabe fazer muitas 
coisas bem feitas, tudo ao mesmo tempo.  
 
(Elisa) Mas pegando o que a Lélia disse, eu já ouvi comentários tipo assim: Ah! A mulher tem que 
dar conta de fazer tudo porque ela quis né? Ela que lutou por sua liberdade/ quis entrar no 
mercado de trabalho. Então, o lugar dela antes era só ficar dentro de casa, agora ela não quer 
trabalhar? Então ela tem que dar conta de ficar dentro de casa, cuidar dos filhos e trabalhar.  Eu 
acho que isso também (xxx)// então ela vai ter de ter mais trabalho e mais responsabilidade 
também.  
 
(IPUBLIm – 21/03/2012) 

  

 

O fragmento demonstra que não é incomum a atribuição de um conhecido slogan 

publicitário, que concede ao produto a propriedade de ter mil utilidades, à condição das 

mulheres na sociedade. As falas de Lélia, Nina e Elisa retomam alguns lugares comuns no 

que se refere à construção da identidade feminina, a partir de posicionamentos como: “a 

mulher tem que ter mil utilidades”, “ela tem que dar conta”, “a mulher consegue fazer mil 

coisas de uma vez”, “mulher tem que dar conta de ficar dentro de casa”.  

As alunas fazem referência a discursos reconhecidos socialmente, o que pode ser 

observado por expressões como “na verdade verdadeira”, “na sociedade de forma geral e 

real”, “eu já ouvi comentários”, os quais naturalizam e dão legitimidade a uma suposta 

capacidade de a mulher se desdobrar, realizar múltiplas tarefas e com perfeição. Essas 

concepções são evocadas de forma crítica pelas alunas, já que elas refletem sobre a posição 

imposta e desigual das mulheres na vida social, principalmente quando Elisa admite que a 

mulher “vai ter de ter mais trabalho e mais responsabilidade também”.  

Por outro lado, a reflexão é perpassada por um reconhecido binarismo entre a mulher 

que faz tudo e ainda tem benefícios por suas múltiplas atribuições (“mulher é superior”) e o 

homem que não faz nada (“é preguiçoso”) e acaba se tornando acomodado e incapaz (“o 

homem se torna inútil”), como afirma Nina.  Esse pensamento parece sugerir uma aceitação, 

uma forma de dizer: “ter mil e uma utilidades é injusto, mas é uma vantagem feminina e até 

nos parabenizam por isso”. Contudo, o que torna difícil a interpretação desse comentário é o 

fato de ele ter sido dito entre risos, que, como os silêncios, acionam elementos 

extralinguísticos e, quase sempre, subentendidos. Não podemos categorizar, de antemão, os 

risos da aluna como zombaria, insinuação, cinismo, conveniência etc., uma vez que suas 

motivações são da ordem da subjetividade e contingência.  
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Nesse ponto, não acuso o riso de ter sido um obstáculo em nossos encontros, já que ele 

foi recorrente, mas um aspecto que exigiu maior cautela na reflexão dos efeitos interventivos 

com o grupo de estudos. Isso porque o riso, para além de uma prática reconfortante e 

libertadora, pode constituir-se de um mecanismo de reprodução de discursos dominantes e 

seus códigos de valores, muitas vezes eivados de preconceitos. Alguns exemplos podem nos 

dar mostras de como o riso pode desestabilizar as práticas corriqueiras em sala de aula e 

performar sujeitos, identidades e comportamentos (CHINATTI, 2005):  

 

Excerto 19  

 
(Lélia) Por que não pode ser assim // por trás de uma grande mulher também existe um grande 
homem? (risos) 
(As) (risos) 
 
(IPUBLI – 21/03/2012) 

  

Excerto 20  

 
(Luísa) – O que acontece? Aconteceu um estupro/ a mulher teve culpa? Não é o que eles 
pensam// é o que acontece (xxx). 
(Luís) – Por que ela não correu mais rápido? (risos) 
(As) (risos) 
 
(IPUBLI – 21/03/2012) 

  

Excerto 21 

 
(Luís) - Não, sério. Tem gente que fala quando é assim / mais gorda, =/ fala assim, melhor 
vestida... (risos) 
(As) – [// (risos) 
 
(IIIPUBLME – 04/04/2012) 

  

Excerto 22  

 
(P)Vocês viram que a avó (da personagem do documentário Era uma vez outra Maria) era 
feminista? 
(As) hum, hum ((risos)) 
 
(VIIDOC – 09/05/2012) 

  

A primeira observação que podemos tecer a partir dos fragmentos é a ocorrência de 

um riso coletivo, que se manifesta em uníssono após o comentário de um/a participante. Essa 
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não é uma cena incomum em sala de aula, onde piadas ou comentários inusitados viram 

motivo de risadas ou mesmo gargalhadas generalizadas. Não desconhecemos que essa 

manifestação do riso pode funcionar como uma estratégia transgressora das assimetrias de 

poder e da visão de seriedade e respeito alardeada para a sala de aula (PEREIRA, 2012), tanto 

que ele não foi reprimido na interação em grupo.  

Por outro lado, esse riso admite uma aceitação consensual de visões conservadoras e 

discriminatórias. Nesse caso, é importante destacar as motivações para o cômico. Do que 

os/as participante riram? Da possibilidade de subverter um ditado popular (Excerto 19) ; da 

incapacidade da mulher de evitar um estupro (Excerto 20) ; do não enquadramento feminino 

aos padrões estéticos (de magreza) (Excerto 21 ; do fato de uma senhora ser feminista 

(Excerto 22) . Diante de questões que nada tem de engraçadas, essas manifestações acabaram 

desvirtuando o debate e menosprezando sujeitos e práticas opressoras.  

Sob esse aspecto, os risos consentidos ridicularizaram, e mesmo recusaram, a 

possibilidade de inverter os binarismos e as imposições de gênero (Excertos 19 e 21) e o 

engajamento social na luta pela eliminação das desigualdades (Excerto 22). De forma ainda 

mais preocupante, o riso legitimou uma lógica dominante que atribui à mulher a culpa pela 

violência sofrida: se ela pelo menos tivesse corrido mais rápido não teria sido estuprada 

(Excerto 20). É mais fácil transformar crime hediondo em piada que combater a 

vulnerabilidade feminina diante de uma cultura machista que, há séculos, tem exercido 

domínio e violência sobre os corpos femininos. Diante disso, temos que concordar com 

Possenti (1998) que:  

 

O humor nem sempre é progressista. O que caracteriza o humor é 

muito provavelmente o fato de que ele permite dizer alguma coisa 

mais ou menos proibida, mas não necessariamente crítica, no sentido 

corrente, isto é, revolucionária, contrária aos costumes arraigados e 

prejudiciais. O humor pode ser extremamente reacionário, quando é 

uma forma de manifestação de um discurso veiculador de 

preconceitos [...] Como dizer que o humor é crítico, nesses casos? 

(POSSENTI, p. 49, 1998) 

 

O que vemos com isso é que o riso não está privado de limites éticos e 

responsabilidades, já que é quase sempre sobre o/a outro/a que recai a motivação para a 

zombaria.  Rir de alguém ou de uma situação constitui uma prática social de linguagem, 

atrelada a complexas redes de poder, por isso mesmo, demanda um comprometimento com 

aquilo que engendra. E em sala de aula, o riso desafia nossa prática, há quem diga até que ele 
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precisa ser impedido (CHINATTI, 2010), e exige maior reflexão sobre como sujeitos são 

agredidos e direitos são violados, das formas mais sutis às mais violentas. 

Dessa forma, os fragmentos destacados nessa seção constituíram um panorama das 

complexidades envolvendo um trabalho reflexivo em torno das práticas identitárias e sociais.  

 

5.4 DOS ESPECTROS DE RESISTÊNCIAS 

 

Apesar de as discussões e textos muitas vezes tenham sucumbido à reprodução de 

concepções identitárias limitadoras ou sido permeada por ambiguidades, é preciso destacar 

que não faltaram tentativas de transgredir os discursos e as práticas naturalizadas. Nesse 

intrincado processo de produção coletiva de leituras e interpretação sociais, podemos destacar 

múltiplas (re)leituras e possibilidades de diálogos significativos entre leis, documentos, 

teorias e práticas.  

Teço essa interpretação sem desconsiderar, contudo, a perspectiva desta pesquisa, que 

se reconhece híbrida e dinâmica. E como estou ciente dos equívocos de se alardear resultados 

esperados ou revelações de que o projeto deu certo, pretendo, nesse ponto, revisitar algumas 

experiências que resistiram às coerções escolares e sociais e foram intermediadas  pela 

indignação e pelo inconformismo, no sentido que alude Santos em sua defesa de um projeto 

educativo emancipatório: 

 

O projeto educativo emancipatório é um projeto de aprendizagem de 

conhecimentos conflituantes com o objetivo de, através dele, produzir 

imagens radicais e desestabilizadoras dos conflitos sociais em que se 

traduziriam no passado, imagens capazes de potenciar a indignação e a 

rebeldia. Educação, pois, para o inconformismo (...), que recusa a 

trivialização do sofrimento e da opressão e veja neles o resultado de 

indesculpáveis opções. (SANTOS, 2009, p.19, grifos meus) 

 

Uma experiência que se mostrou bastante enriquecedora foi a proposta de leitura e 

produção de minicontos multimodais, textos que mesclam linguagens diferenciadas e permite 

o protagonismo dos/as leitores/as diante das inúmeras possibilidades de ler e atribuir 

significados (DIAS et al, 2012). Essa atividade, que se seguiu à leitura dos contos 

apresentados na coletânea (Anexo E), teve uma participação significativa dos/as estudantes, 

que tanto se mostraram interessados/as na discussão do material apresentado pela 

pesquisadora, quanto na transformação dos contos da coletânea em minicontos multimodais.  



182 

E dentre os contos discutidos, destaca-se A gaiola (Anexo E), de Augusta Faro, 

narrado em primeira pessoa por uma personagem que avalia de forma incisiva sua condição 

feminina, instaurada em decepções e sofrimentos. Sua trajetória de vida é reconstruída por 

meio de uma narrativa metafórica, carregada de lirismo e alegorias. Trata-se de uma narrativa 

fantástica, em que há a representação de uma realidade insólita: uma mulher metamorfoseada 

em pássaro, 

Por outro lado, em virtude de seu lirismo, complexidade, esse conto não dava mostras 

de que seria escolhido para ser adaptado. Contudo, para minha surpresa, o texto possibilitou 

maior interação e até mesmo identificação de alguns/mas alunos/as com a leitura, como 

mostram os exemplos seguintes. 

  

 

Excerto 23  

 

(Joel, IXCONTO 13/06/2012) 

 

O excerto 23 deixa entrever que a ressignificação do texto lido, em forma de 

miniconto, foi tecida de forma crítica, atenta e sensível por parte do aluno.  Numa perspectiva 

bakhtiniana, o miniconto representa uma postura responsiva ativa diante do texto original, 

expressa tanto no texto verbal, que se inicia propositalmente como uma justificativa (porque), 

quanto no texto visual, que reforça a imagem do sofrimento feminino. Em sua releitura, 

mantida na primeira pessoa, o autor nos leva a experienciar as formas de exclusão e opressão 
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de uma mulher confinada (“permaneço no quarto”), subordinada a uma realidade marcada 

pelo abandono (“porque minha existência foi esquecida”) e por renúncias, de seu corpo, de 

sua autonomia e de sua identidade (“mergulho no silêncio e na penumbra”). 

Um outro exemplo a partir do mesmo conto pode ser destacado na sequência: 

 

Excerto 24 

 

(Sueli, IXCONTO 13/06/2012) 

   

O miniconto acima também constitui uma produção transformada, redesenhada, a qual 

deixa entrever efeitos de intersubjetividade, a partir da utilização da primeira pessoa, da 

imagem do corpo da própria autora e de uma personagem de mangás, histórias em quadrinhos 

de origem japonesa, bastante admiradas pela aluna.  É interessante perceber como a autora, ao 

adotar esses recursos, ressignifica não só o conto lido como suas próprias experiências 

pessoais. Nesse intercruzamento de sentidos, a condição de opressão vivenciada pela 

personagem de Faro é mantida, porém readaptada a um novo contexto, em que um corpo 

feminino erguido (“de prontidão”) é desestabilizado por uma cabeça (“mente”) fictícia que dá 

mostras de sofrimento. 

Assim como o conto que serviu de base, os excertos mantiveram o caráter simbólico, 

que nos instigam várias leituras. Contudo, o que desperta a atenção é forma como ambos os 

textos são perpassados pela categoria experiência, que foi problematizada por Scott (1998), no 

contexto da historicização e produção do conhecimento. Para essa autora, a experiência 

constitui uma categoria contextual, contingente e, por não ser dada a priori, passível de ser 
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contestada. O que os excertos fazem é desestabilizar a experiência, como também o gênero, 

não como “indivíduos que tem experiência”, mas como “sujeitos que são constituídos pela 

experiência” (SCOTT, 1998, p. 304) e pela experimentação de si e de outra/as.  

Essas atividades nos deram mostras de que ao assumirem a experiência subjetiva de 

uma mulher oprimida, a aluna e o aluno acabaram intercruzando perspectivas pessoais e 

coletivas e interrogando como individualidades, sujeitos e identidades são produzidos. E esse 

exercício, de alguma forma, contribui para ajustarmos nossa visão sobre condições que podem 

não ser a nossa, mas que nos atravessam e nos exigem o reconhecimento do/a outro/a que 

também nos constitui.  

A receptividade das propostas, envolvendo múltiplas linguagens, modos e mídias, nos 

forneceu indícios da possibilidade de criar espaços de participação ativa dos/as estudantes nas 

atividades de leitura e escrita. Tanto a produção de minicontos quanto o trabalho com vídeos e 

músicas despertaram maior interesse pelas questões sociais envolvidas, possibilitando 

enunciações: 

Em reação aos vídeos que provocaram impactos e estranhamentos: 

 

Excerto 25  

(...) esse vídeo ((Rosas, Atitude Feminina)), além da letra teve as imagens // então, assim, quando 
você está visualizando uma coisa, de repente // meu Deus, eu não tô acreditando que eu estou 
vendo isso, assim // tem um impacto. 
 
(Dandara, XMUS, 28/06/2013) 

 

Excerto 26  

 
Sabia que existia rap indígena? E que cantam em tupi-guarani? 
 
(trecho do texto de Sueli, XIAVAL, 11/07/2012) 

 

Como forma de exemplificar a situação de opressão feminina e problematizar a luta 

contra as relações desiguais de gênero, envolta por conquistas e retrocessos.  

 

Excerto 27  

(...) eu tenho assim // vários exemplos de mulheres que o marido não deixa elas nem sair de casa 
se não avisar eles / aí se não avisar (xxx). Parece assim, que ((a mulher)) lutou tanto, lutou tanto 
e// voltou// pro mesmo lugar.  
 
(Antônio, XMUS, 28/06/2013) 
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Por meio do questionamento de práticas racistas, imbuídas no ditado popular:  

 

Excerto 28 

 
(...) tem até esses // ditados populares / pejorativos // é serviço de preto, então, leva a gente a 
pensar que, por exemplo /=, quer dizer que preto tem que trabalhar duas vezes mais, sei lá, pra 
ficar (xxx) bom? 
 
(João, XMUS, 28/06/2013) 

 

 

Essas contribuições, manifestadas de forma espontânea pelos alunos/as, sinalizam a 

importância de se vincular a educação linguística, no sentido atribuído por Bagno e Rangel 

(2005), às múltiplas formas de se engajar nas práticas sociais letradas, por onde circulam 

fragmentos de mundo, com os quais interagimos e dos quais somos protagonistas. Essa 

proposta coaduna-se com as demandas de um espaço/tempo em transformação (HALL, 2006; 

BAUMAN, 2001), que, ao provocar deslocamentos identitários e sociais, também exige 

mudanças curriculares e nas visões estagnadas de letramento que ainda circundam o universo 

escolar e insistem em negligenciar outras formas de dizer, ser e agir.  

Ao focalizar, em nossas discussões em grupo, a oralidade, os ditos populares, as 

narrativas pessoais e outras vozes não canônicas como a do Hip hop feminista (Atitude 

Feminina) ou do Rap Indígena (Bro Mc´s ), reafirmamos o engajamento nas práticas letradas 

contemporâneas, que assim como as identidades, são perpassadas pela interação, pelo 

hibridismo de linguagens, modos e culturas e pela transgressão às relações fixas de poder 

(ROJO, 2012; SANTOS, 2009).   

Um exemplo de como essa perspectiva se configurou em nossos encontros é o texto 

seguinte, produzido por uma participante, no último encontro do grupo: 
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Excerto 29  

 

(Carolina, XIAVAL, 11/07/2012) 

 

A proposta de escrita que originou o excerto 29 era escrever uma carta a um/a 

destinatário/a real ou fictício, com o intuito de dialogar sobre a experiência vivida no grupo de 

estudos. Ainda que o gênero textual escolhido tenha sido a carta, não houve exigências 

formais de padrão, linguagem, estrutura, antes os/as estudantes foram orientados/as sob o 

propósito de falar com alguém, por escrito, sobre a sua participação no grupo. Essa sugestão 

foi bem recebida pelos/as alunos/as que escreveram cartas subjetivas e informais para 

amigos/as e familiares; mais padronizada, como para o Ministro da Educação e um pouco 

mais “híbrida”, como a do excerto 29, endereçada ao personagem de histórias em quadrinhos, 

Hulk. 

A primeira observação sobre a carta escrita por Carolina é justamente o caráter 

transgressivo do texto, que atende ao gênero textual, sem apego estrito à estrutura formal, e à 

proposta, sem receio de extrapolar os limites da “realidade”. Escrever para o Hulk pode ter 
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várias interpretações e algumas concessões, como o fato de a participante recorrer a um super 

herói masculino, cuja maior habilidade reside na força física. Todavia, o que nos instiga é a 

criticidade da jovem e a forma como ela se (re) apropria desse heroísmo para denunciar as 

injustiças e exigir mudanças, que só se estabelecem na interação entre ela, a “liga”, e toda a 

sociedade (“Precisamos quebrar as armadilhas que nos prendem”).  

A advertência irônica da autora é um exemplo da gravidade da situação e da 

necessidade de uma intervenção: “você apesar de ser verde, creio que não sofre tanto 

preconceito quanto uma mulher negra, pobre e desempregada”.  Ora, até o Hulk ficaria 

confuso: como um preconceito, que tem cor, raça e classe definidas, pode ser maior e mais 

assustador que um monstro verde avantajado? “Precisamos mudar o sistema”, diria ele, em 

concordância com a aluna, afinal 

 

discriminar nada mais é do que uma tentativa de se reduzirem as 

perspectivas de uns em benefício de outros. Quanto mais intensa a 

discriminação mais poderosos os mecanismos inerciais que impedem o seu 

combate, mais ampla se mostra a clivagem entre discriminador e 

discriminado. Daí resulta, inevitavelmente, que aos esforços de uns em prol 

da concretização da igualdade se contraponham os interesses de outros na 

manutenção do status quo. (GOMES, 2007 p. 52-53) 

 

Todos esses exemplos, que instigam um trabalho ativo e reflexivo com o hibridismo 

das práticas letradas e identitárias, nos confirmam a possibilidade de articular teoria e ensino 

em uma ação social situada (KLEIMAN, 1995; MOITA LOPES, 2002), como uma alternativa 

de produção de sentido sobre nossas identidades, contextos e desigualdades.  É oportuno, 

assim, retomar a afirmação de Kleiman (1995, p. 11) sobre como as práticas sociais, a que 

denominamos letramento(s), “têm implicações importantes para as formas pelas quais os 

sujeitos envolvidos nessas práticas constroem relações de identidade e de poder”.  

Do mesmo modo, reconhecemos a importância dessas práticas através dos 

questionamentos e comentários de um participante, enunciados na carta que ele escreve a um 

(suposto ou provável) tio Geraldo, professor de português: 
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Excerto 30 

 

(Trecho do texto de João, XIAVAL, 11/07/2012) 

 

Em seu diálogo com o destinatário do texto, podemos perceber o interesse do 

participante em problematizar questões abordadas em nossos encontros. Por meio das 

perguntas, ele incita a dúvida e a reflexão, sobretudo, acerca de nossas certezas inabaláveis ou 

“o perigo da história única
46

” (O senhor já parou pra pensar em tudo o que o senhor 

acredita?). Também suas afirmações deixam entrever a relação intrínseca entre linguagem, 

                                                 
46

 O termo faz referência ao título de um discurso da escritora nigeriana Chimamanda Adichie, disponibilizado 

no site do evento Tecnology, Entertainment and Design (TED), em que ela discute os perigos de uma história 

única, termo adotado por ela para denunciar as distorções identitárias, sociais e geográficas que são legitimadas e 

repetidas como verdades inquestionáveis ao mesmo tempo em que produzem efeitos danosos às pessoas e 

comunidades. Esse vídeo, visto e discutido em nosso primeiro encontro com o grupo de estudos, está disponível 

em: http://www.ted.com/talks/lang/pt-br/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html 

http://www.ted.com/talks/lang/pt-br/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html
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práticas e constituição identitária, já que, para ele, é na interação que podemos tentar 

“entender quem nós somos” ou mesmo negar uma única versão de nós mesmos/as.  

E como essa não é uma tentativa isolada, o autor lança a provocação ao professor, que 

já está há tanto tempo em sala de aula, o que não deixa de sinalizar a possibilidade de 

ressignificar a discussão em outros espaços, questionar outras “histórias”. E nessa proposta de 

diálogo não se ausenta a necessidade do saber ouvir, não só porque “quem fala mais do que 

ouve, costuma dizer muitas bobagens”, mas porque quem escuta precisa calar a voz, se dispor, 

estar atento e se despir de pré-julgamentos. É por isso que o participante espera ouvir a 

opinião do seu interlocutor, pois no “tecido dialógico da vida humana (BAKHTIN, 2003, p. 

348), é preciso dar valor ao múltiplo, ao diverso, à pluralidade de pessoas e histórias. Ouvir a 

voz do/a outro/a também significa uma forma de negar a única e permitida história e 

compreender que: 

 

Histórias importam. Muitas histórias importam. Histórias têm sido usadas 

para expropriar e tornar maligno. Mas histórias podem também ser usadas 

para capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um 

povo, mas histórias também podem reparar essa dignidade perdida. 

(ADICHIE, 2009, s/p). 

 

Por tudo isso, acreditamos na importância dos fragmentos destacados nessa seção, não 

tanto por sua quantidade, mas por sua extensão e capacidade de se alargaram em outros 

contextos, por outras leituras e através de outras histórias. 

 

5.5 ABREVIAÇÕES EM CURSO 

 

O percurso analítico que empreendemos nos deu mostras de que os temas da educação, 

do ensino de língua portuguesa e da constituição das identidades de gênero e raça se 

constituem e se diluem em múltiplas perspectivas, o que justifica pensá-los em termos de 

conformações, ambiguidades e transgressões.  

Essas categorias analíticas nos permitiram vislumbrar a tríade temática desenvolvida 

no grupo de estudos.  Elas não são isoladas, nem excludentes, inclusive se intersectam em 

alguns pontos, como é o caso do riso, que transgride a ordem, a disciplina e ao mesmo tempo 

se acomoda às práticas sociais discriminatórias. Por meio do inter-relacionamento entre os 
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temas e as categorias, foi possível submeter a proposta do grupo de estudos aos seus limites,  

seus desafios e às suas possibilidades. 

No âmbito dos limites, nos deparamos com as conformações ideológicas, que recusam 

as prerrogativas legais de uma educação emancipatória e da pluralidade identitária. No caso 

da educação escolar e do ensino de língua portuguesa, a despeito das Diretrizes Curriculares e 

exigências de instrumentos avaliativos como Enem, enfrentamos as visões acomodadas de 

aula e texto, que, por vezes, inibiram a participação oral e/ou escrita dos/as estudantes. A 

conformação, em vários momentos, foi atrelada à recusa em falar e, mais ainda, em escrever, 

como também à desconfiança, de que nossas discussões nunca chegariam a um consenso, 

portanto, melhor deixar tudo (o mundo, as aulas, as identidades, os preconceitos) como 

estava.  

Essa postura acomodada também foi manifestada em situações que buscaram afirmar 

uma pretensa estabilidade das identidades, como no caso das concepções naturalizadas acerca 

do feminino e da negritude, as quais veicularam hierarquias, discursos e práticas machistas e 

racistas. Vimos, com isso, que um grande dano da atitude conformista, para além da 

ignorância das desigualdades sociais e das condições históricas que as tornaram possíveis, é a 

naturalização das práticas. E ao naturalizar e normatizar as práticas discriminatórias recusam-

se a suspeição, a indignação, o inconformismo e as alternativas de mudança, atitudes 

imprescindíveis ao projeto educativo emancipatório, idealizado por Freire (2000; 2011) e 

Santos (2009).  

Entendemos que a conformação, estabelecida sob um manto de pretensa neutralidade, 

dissimula e invisibiliza as desigualdades das relações identitárias e sociais e, por isso, é 

necessário negá-la. E talvez esse tenha sido o maior desafio do grupo: confrontar o 

estabelecido, quebrar os conformismos, reivindicar identidades. Difícil não se permitir uma 

licença poética, como forma de refletir, na primeira pessoa, através de Alves (1985), sobre a 

necessidade de negação das formas insidiosas de conformismo: 

  

SER PESSOA (1)  

Nego as forjas  

as armaduras  

lapidadas na aparência  

            bruta da lama  

  

Nego as máscaras  

indiferentes  

           forjando distância  



191 

  

Nego o resguardo do  

silêncio.  

(ALVES, 1985, p. 42) 

 

 

Essas limitações, quase explícitas e insuspeitas, emergiram de um processo que 

também foi pautado por ambiguidades, discursos e práticas imprecisas. Apesar de nossa 

aspiração inconfessa a certezas e êxitos, não podemos nos esquecer das dúvidas e conflitos 

inerentes à experiência coletiva, o que nos possibilitou compreendê-la a partir de 

simultaneidades de ações, ditos e não ditos. Essas prerrogativas desencorajaram qualquer 

tentativa de interpretação linear e homogênea.  

As formulações ambíguas coadunam-se com as noções de língua, identidades, 

pesquisa etc. a que fizemos referência no decorrer deste trabalho, pois nos permitem ponderar 

sobre como esses temas se desenvolvem em múltiplas direções e por sutilezas discursivas e 

sociais, (re) configuradas na sala de aula. É o caso, por exemplo, da ambiguidade de se 

reconhecer os casos de discriminação e violência na escola, conforme questionário inicial, 

sem, contudo, se incomodar em rir de uma piada que ridiculariza uma mulher “mais gorda” 

(excerto 21).  Da mesma forma, podemos retomar as instabilidades oriundas dos 

silenciamentos, em circunstâncias que, a princípio, suscitariam o debate.  

Ainda que as ambiguidades tenham sido inevitáveis, podemos perceber que os 

encontros do grupo também forneceram indícios de transgressões aos posicionamentos 

acomodados de texto, aula e identidades. Num primeiro momento, destacamos a identificação 

dos/as estudantes com o formato de grupo, visto como uma proposta pedagógica com arranjo 

espacial e interacional mais interessante e produtivo, conforme alguns comentários tecidos no 

decorrer dos encontros. 

Além da proposta de reconfiguração da sala de aula como um espaço dialógico e 

colaborativo, é importante destacar o interesse dos/as participantes nas atividades envolvendo 

múltiplos letramentos, como os minicontos, músicas, vídeos e júri simulado. Essa diversidade 

de propostas possibilitou não só a exposição a diferentes formas de construção de sentidos 

como também contribuiu para uma leitura crítica e problematizadora das questões sobre 

gênero, raça, língua, poder, preconceito, etc. Alguns depoimentos dos/as participantes, 

expressos nos textos produzidos no último encontro, confirmam a relevância do grupo de 

estudos, como se pode observar no fragmento seguinte: 
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                                             Excerto 31  

 

(Trecho do texto de Sueli, XIAVAL, 11/07/2012) 

 

Por tudo isso, apesar dos conflitos e das instabilidades, pode-se afirmar que  o grupo 

de estudos constituiu-se tanto numa ação política de ensinar para transgredir quanto numa 

proposta de ensino como possibilidade de transgressão (hooks, 1994; PENNYCOOK, 2006).  

E assim como os temas que propôs investigar, envolvendo as práticas linguísticas e 

identitárias, o grupo se articulou em redes abundantes e flexíveis, num movimento de extensa 

e imprevisível abrangência.  



 

 

 FECHAMENTO INDESEJÁVEL 

 

FUSÃO  
[...]  

Quero eternizar  

nessa prática  

a inconstante e incerta  

realidade do talvez  

que domina a certeza  

do todo sempre  

inacabado. 

  

(Miriam Alves) 

 

Digo: o real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe 

para gente é no meio da travessia. Mire e veja: o mais 

importante e bonito desse mundo é: que as pessoas não estão 

sempre iguais, ainda não foram terminadas -- mas que estão 

sempre mudando. 

 

 (Riobaldo, personagem de Guimarães Rosa em Grande 

Sertão:Veredas) 
 

 

Tenho duas razões para justificar o título desta conclusão e preciso utilizá-las a partir 

da experiência do grupo de estudos. Uma delas é o fato de que o encerramento do grupo, 

embora uma ação planejada, não foi desejado. Poderíamos e gostaríamos
47

 de continuar 

nossos encontros, mas a cronologia acadêmica, nesse caso imposta à pesquisadora, não nos 

possibilitou a continuidade. Se tínhamos ainda muito a dialogar, não poderíamos prever 

quando ou porque findar esse processo, o que já insinua a minha segunda justificativa: a 

impossibilidade de conclusão. 

Para ser honesta com as perspectivas adotadas nesta pesquisa, eu não poderia constatar 

que o grupo acabou numa data determinada, com determinados resultados. Isso porque 

identidades, instituições e práticas, categorias que tanto nos apropriamos, são dinâmicas e não 

finitas. Como posso avaliar um processo que não se findou, antes continua seguindo fluxos, 

por causa ou apesar do grupo de estudos? Seria ousadia concluir enfaticamente uma 

experiência que dialoga com o movimento, a fluidez e as reverberações.  

                                                 
47

 Estou considerando nessa afirmação o fato de que todos/as os/as participantes foram unânimes em afirmar que 

deveríamos dar continuidade ao grupo de estudos, em resposta à questão 7 do questionário final.  
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Todavia, a impossibilidade da conclusão não extrai a sua existência provisória.  Em 

outros termos, não podemos desconsiderar as impressões que o grupo nos deixou. E para não 

correr o risco de ser censurada por uma espécie de frouxidão ou comodidade analítica, esboço 

algumas ponderações e provocações sobre a experiência do grupo de estudos, inicialmente, a 

partir das respostas fornecidas à questão 1 do questionário final, uma reprodução da questão 

21 do questionário inicial.  

Nessa questão, dos 7 participantes que responderam ao questionário, 7 afirmaram o 

reconhecimento de alguns direitos femininos, mas a necessidade de continuar lutando por 

igualdade (afirmativas 3 e 5); 1 que o feminismo é o contrário do machismo; 1 assinalou que 

as cotas raciais são desnecessárias; nenhum/a concordou que elas ajudam a corrigir as 

consequências da história de escravidão no Brasil; 6 que os homossexuais devem ter os 

mesmos direitos que os heterossexuais  e 1 afirmou que o aborto não deve ser legalizado. 

Percebemos que persistem, ainda que em número menor que no início dos encontros, 

concepções excludentes acerca das identidades, implícitas nas questões que demandam 

reflexões acerca das cotas raciais e do aborto. Ao mesmo tempo em que essas respostas não 

nos autorizam afirmar que houve uma “mudança de opinião” significativa por parte dos/as 

participantes, elas inserem a iniciativa do grupo de estudos em um complexo e dinâmico 

território, marcado tanto por continuidades como por rupturas ideológicas.  

Da mesma forma que seria pretensioso afirmar que o grupo promoveu uma  

transformação coletiva, seria ilegítimo considerar  que ele foi indiferente, uma vez que já 

demarcamos nossa posição acerca da ficção da indiferença e neutralidade, sobretudo nas 

práticas educativas. Se a educação pode alguma coisa, como nos adverte Freire (2001), 

certamente ela pode propor diálogos, provocar inquietações, mobilizar participação, politizar, 

enfim, atender aos preceitos legais e às questões sociais mais amplas. E todas essas ações, por 

serem processuais, demandam tempo e trabalho coletivo contínuo, no sentido de que a escola, 

os currículos, as aulas, professores/as e alunos/as estejam empenhados a enfrentar as formas 

insidiosas de preconceito e discriminação. 

É sob essas perspectivas que se inserem as opiniões dos/as alunos/as acerca dos 

“efeitos” da participação no grupo de estudos:  
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Excerto 32  

 

 
 

 

 
Excerto 33  

 
 

 
Excerto 34  

 
(XIAVAL, 11/07/2012) 
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Esses fragmentos, extraídos do questionário final, em resposta à questão O que você 

aponta como ponto positivo do grupo? E negativo?, podem ser utilizados como uma amostra 

das avaliações do grupo de estudos, realizadas pelos/as alunos/as, que, de modo geral, foram 

favoráveis à experiência. Os/as participantes abordaram a importância do grupo como fonte 

instigadora de reflexões (“nos levaram a pensar”; “poder analisar questões e problemas 

sociais”), de criticidade (“nova forma de ver esse mundo”; “como o preconceito, a 

discriminação estão presentes em todas as esferas”) e, até mesmo, de mudança de 

comportamento (“passei a ‘regular’ minhas atitudes”).  

Tanto as respostas orais como as cartas e o questionário final apontaram pontos 

positivos da participação no grupo. Sob o ponto de vista dos/as participantes, o objetivo 

imediato de instigar reflexão e senso crítico sobre a constituição identitária e as formas 

explícitas e implícitas de discriminação foi alcançado. Não houve, ou não quiseram fazer, 

comentários negativos sobre a experiência.  

Sobre a possibilidade de a proposta de trabalho desenvolvida no grupo ser 

concretizada em uma aula curricular de língua portuguesa, conforme questão 8 do 

questionário final, as repostas foram unânimes em afirmar tal possibilidade e a sua relevância 

no contexto escolar e social, como é mencionado na resposta da participante: 

 

Excerto 35  

 

(XIAVAL, 11/07/2012) 

 

 

Alguns alunos/as, apesar da concordância em relação à implantação da proposta do 

grupo em uma aula curricular de língua portuguesa, afirmaram as dificuldades dessa tarefa, da 

forma como se expressa a participante no excerto seguinte:  
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Excerto 36  

 

(XIAVAL, 11/07/2012) 

 

Essas considerações, de certa forma, sintetizam as discussões que empreendemos nesta 

pesquisa. Em outros termos, as respostas dos/as alunos/as sustentam a importância, para não 

dizer a obrigatoriedade (“deviam ser feitas constantemente”; “Deveria”), de um projeto 

educativo emancipatório, tal como defendem os referenciais teóricos e legais abordados. Por 

outro lado, essa relevância acaba sendo atenuada, ou mesmo anulada, em virtude de práticas 

“específicas e limitadas”, que não abrem espaço para a reflexão sobre os processos 

identitários e discriminatórios, que perpassam o processo de ensino-aprendizagem. 

 Essa prerrogativa escolar de “formar pessoas conscientes e capacitadas para 

compreender a realidade que as envolve”, mencionada no excerto 35 e em praticamente todos 

os referenciais teóricos e legais analisados, pode parecer uma banalização, porém trata-se de 

uma tarefa complexa, uma vez que exige lidar com ideologias, estruturas e mecanismos 

arraigados, que, a priori, rejeitam transformações.  

E é nesse ponto que destaco a travessia, numa alusão à fala de Riobaldo, personagem 

de Graciliano Ramos, citado na epígrafe, e a sua relevância em minhas ponderações sobre a 

experiência do grupo de estudos, em relação contígua aos objetivos, questionamentos e às 

prerrogativas que encaminharam essa pesquisa. Isso porque pensar na travessia é considerar, 

mais que a partida e a chegada, o percurso, a força e os efeitos do movimento e perceber 

como a “paisagem” (contexto), as pessoas, as relações, se alteram, se reinventam.  

Assim, de travessias, foi feita esta tese. A primeira delas teve início em minha 

disposição em interrogar as práticas linguísticas e identitárias em sua intrínseca relação com o 

ensino/aprendizagem de língua portuguesa. Travessia por opção, em que assumi os riscos de 

uma empreitada investigativa, coerente das escolhas teóricas e práticas que estaria disposta a 

acolher, em detrimento das que teria de abandonar. Incluí nessa acolhida a noção de pesquisa 
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como localizada e engajada; língua como construção sócio-histórico-cultural; educação como 

direito; identidades como contingentes e relacionais; e aula de língua portuguesa como 

território de possibilidades.  

Nesse percurso, percebi, desde o início, a necessidade de submeter leis, teorias e 

documentos à ação, “engajá-los no cotidiano, testar suas possibilidades, desafiar seus limites”, 

pois minhas indagações se processavam no plural e na alteridade.  Efetuei, então, a segunda 

travessia, em cooperação com aqueles/as que aceitaram me acompanhar, na tentativa de 

compreender de que forma o ensino de língua portuguesa poderia efetivar uma prática 

politizada, problematizadora, atuante e capaz de instigar reposicionamentos coletivos, 

comprometidos com a transformação dos processos discriminatórios, como se referiam as 

leis e teorias. Foi assim que se formou o grupo de estudos Lingua(gem) e práticas identitárias.  

Travessia ousada e sem garantias, de ambivalências, de provocações, proposta de 

rupturas com o estabelecido e abertura ao novo e indeterminado. Um percurso que, 

empreendido coletivamente, se mostrou ainda mais difícil, pois exigiu de nós o manejo com 

as diferenças – identitárias, ideológicas, de experiências, de demandas, de prospecções – 

enfim uma tarefa que nos impôs o desafio da convivência, com seus benefícios e suas 

frustrações.  Também demandou uma nova configuração para a aula de língua portuguesa, 

reposicionamentos no conteúdo, no cronograma, na organização espacial, na relação entre 

professora e estudantes, na forma de se vincular, nas estratégias avaliativas etc. 

 E se em travessias, comumente, nos deparamos com obstáculos, no caso do grupo de 

estudos, eles se impuseram na forma de concepções arraigadas, cúmplices e legitimadoras de 

práticas racistas e sexistas. Por trás de questões polêmicas, como aborto ou cotas raciais, 

aparentemente indiscutíveis ou indesejáveis em uma aula de língua portuguesa, assentaram-se 

noções que hierarquizam, classificam, limitam e discriminam pessoas em virtude de suas 

categorias identitárias de gênero e raça.  

Apesar das incertezas e limitações, algumas das expectativas e pressuposições que me 

acompanharam, como pesquisadora-professora-participante, puderam ser admitidas.  Em 

grupo, foi possível corroborar a ambivalência e fluidez de nossas identidades, que não nos 

permitem afirmar que “somos isso ou aquilo”, mas pessoas conflitantes, contextualizadas e 

em processo.  Também reconhecemos a importância da sala de aula, sobretudo de ensino 

tecnológico, como um espaço de diálogo e ação política, o que justificou o extenso aparato 

legislativo e documental disposto a legitimar o direito à educação. Confirmamos, ainda, as 

possibilidades de efetivação de um ensino crítico de língua portuguesa, comprometido com os 
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processos de transformação social, num exercício de subversão de construtos que atuam no 

campo dos conhecimentos linguísticos e das práticas sócio-identitárias.  

Outras expectativas estão ainda à deriva, à espera de outras oportunidades, de novas 

travessias. Em outros termos, seria imprudente esgotar as possibilidades e reconfigurações da 

pesquisa empreendida, uma vez que a construção do conhecimento é processual e estabelecida 

nas relações, em redes e movimentos. Há muitas demandas no mundo contemporâneo, que 

precisam ser respondidas com novos estudos, sobretudo por aqueles que se ocupam do 

ensino-aprendizagem de língua portuguesa e seu compromisso com as mudanças societárias. 

Mais uma vez, nos furtemos à inspiração de Riobaldo ao dizer que “os caminhos no sertão 

não acabam, pois o sertão é do tamanho do mundo”, o que podemos transpor para a realidade 

educacional e afirmar que a travessia da educação não acaba nunca, pois a sala de aula é do 

tamanho do mundo.  

Por tudo isso, nesse percurso investigativo-interativo, tempo de travessias, 

valorizamos mais o diálogo que o epílogo, pois, como aprendemos com Freire, “o diálogo é a 

‘essência’ da ação revolucionária” (FREIRE, 2011, p. 182), e através dele pudemos ampliar 

nossa compreensão sobre o mundo social, sobre o/a outro/a e sobre nós mesmos/as.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Termos de consentimento 

 

 

 

 

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 PARA PARTICIPANTE 

 
Você está sendo convidado/a para ser participante em uma pesquisa.  
Após ser esclarecido/a sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte 
da pesquisa, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é 
sua e a outra é da pesquisadora responsável. Em caso de recusa você não será 
penalizado/a de forma alguma.  
Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a 
pesquisadora responsável, James Deam Amaral Freitas, pelos telefones: (62) 3278-
5237 ou (62)8117-9744. 
Em caso de dúvida 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 pelos telefones 3521-1215 ou 3521-1076. 
 
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA  
 
Título: Linguagem e identidades de gênero e raça no contexto escolar: interações e 
rupturas 
 

 A escola constitui um espaço importante de exercício da diversidade. É nesse 
contexto que se confirma a necessidade de se incluir diferentes grupos sociais e 
culturais e de se promover a construção de um modelo democrático de 
sociedade, em que se reconheça e respeite a diversidade. Entretanto, na escola, 
são repetidos cotidianamente, de forma explícita ou implícita, inúmeros 
obstáculos para a concretização do respeito às diferenças. 

 As questões da diversidade, do trato ético das diferenças, da superação de 
práticas pedagógicas discriminatórias e preconceituosas se impõem a qualquer 
instituição escolar bem como devem ser incorporadas às pesquisas acadêmicas 
e à produção de conhecimento.  
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 Nossas identidades sociais são constituídas na e por meio da linguagem. Isso 
justifica a necessidade de transformar o ensino-aprendizagem de língua 
portuguesa, ao qual se atribui o estudo sistemático da linguagem, em uma ação 
educativa, comprometida com a reflexão e problematização sobre as identidades 
sociais, numa perspectiva que conduza a compreensão do/o outro/a e de sua 
diversidade.   

 Essa proposta de ensino/aprendizagem de língua materna será concretizada na 
forma de um grupo de estudos, intitulado: Linguagem e Práticas Identitárias. O 
grupo será formado pela pesquisadora e, de forma voluntária, pelos/as os/as 
estudantes do ensino Técnico do Instituto Federal de Goiás/Campus Inhumas. 
Os encontros acontecerão, nas dependências da instituição, às quartas-feiras, no 
período matutino. Ao término dos encontros, previsto para o início de julho, os/as 
participantes receberão um certificado que valerá como horas complementares, 
desde que atendam a um mínimo de 75% de frequência. 

 A proposta do grupo é promover atividades de leitura, interpretação e discussão 
de textos diversos (documentários, textos de jornais e revistas, hipertextos, peças 
publicitárias, músicas, vídeos etc.), na tentativa de possibilitar o debate, a 
reflexão, e troca de experiências acerca de temas relativos à constituição das 
identidades sociais. A cada encontro, será proposta, também, a produção de 
textos orais e/ou escritos diversificados, de maneira individual e coletiva. Esses 
textos podem oscilar entre programas de rádio, cartazes a serem expostos na 
escola, exposição de poemas, artigos de opinião para serem publicados nos 
jornais locais etc. A produção desses textos estará contextualizada às 
discussões concretizadas nos encontros e será incentivada a ser compartilhada 
com a comunidade escolar e a família. Pretende-se oferecer estímulos e 
propósitos para essa produção textual. 

 Para o desenvolvimento da pesquisa, pretende-se coletar os dados a partir da 
aplicação de diversos instrumentos e abordagens, tais como: questionários e 
utilização de recursos audiovisuais (gravador e câmera de vídeo). 

 Os dados obtidos poderão ser transcritos, destacados e analisados no trabalho 
final, a ser desenvolvido pela pesquisadora, o qual será disponibilizado, 
posteriormente, na biblioteca do IFG-Campus-Inhumas.  

 Em quaisquer trabalhos escritos e publicados não usaremos os nomes verídicos 
da escola ou dos/as participantes.   

 Não haverá riscos físicos, morais ou emocionais para os/as participantes, pois os 
objetivos expressam a intenção de contribuir para a melhoria das relações 
sociais e de aprendizagem no contexto da instituição a ser pesquisada. 

 O/a participante pode retirar o consentimento a qualquer instante que queira.  
 
Pesquisadora responsável: James Deam Amaral Freitas 
 
Assinatura:  
 
 
CONSENTIMENTO COMO PARTICIPANTE   

 

Eu,_________________________________________________________________
_____,RG ________________________,CPF ____________________________, 
telefone para contato _____________________, abaixo assinado, concordo em 
participar da pesquisa Linguagem e identidades de gênero e raça no contexto 
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escolar: interações e rupturas Fui devidamente informado e esclarecido pela 
pesquisadora responsável, James Deam Amaral Freitas, sobre a pesquisa, os 
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes da minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 
Assinatura do 
participante:____________________________________________________ 
Local e data: Goiânia, _______ de ________________________ de 2012. 
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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  

 
O/a aluno/a que está sob sua responsabilidade está sendo convidado/a para ser 
participante em uma pesquisa.  
Após ser esclarecido/a sobre as informações a seguir, no caso de aceitar que ele/ela 
faça parte da pesquisa, assine ao final deste documento, que está em duas vias. 
Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora responsável. Em caso de recusa, o/a 
aluno/a não será penalizado/a de forma alguma.  
Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a 
pesquisadora responsável, James Deam Amaral Freitas, pelos telefones: (62) 3278-
5237 ou (62)8117-9744. 
Em caso de dúvida sobre os direitos do/a participante nesta pesquisa, você poderá 
entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 
Goiás pelos telefones 3521-1215 ou 3521-1076. 
 
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA  
 
Título: Linguagem e identidades de gênero e raça no contexto escolar: interações e 
rupturas 
 

 A escola constitui um espaço importante de exercício da diversidade. É nesse 
cenário que se confirma a necessidade de se incluir diferentes grupos sociais e 
culturais e de se promover a construção de um modelo democrático de 
sociedade, em que se reconheça e respeite a diversidade. Entretanto, na escola, 
são repetidos cotidianamente, de forma explícita ou implícita, inúmeros 
obstáculos para a concretização do respeito às diferenças. 

 As questões da diversidade, do trato ético das diferenças, da superação de 
práticas pedagógicas discriminatórias e preconceituosas se impõem a qualquer 
instituição escolar bem como devem ser incorporadas às pesquisas acadêmicas 
e à produção de conhecimento.  

 Nossas identidades sociais são constituídas na e por meio da linguagem. Isso 
justifica a necessidade de transformar o ensino-aprendizagem de língua 
portuguesa, ao qual se atribui o estudo sistemático da linguagem, em uma ação 
educativa, comprometida com a reflexão e problematização sobre as identidades 
sociais, numa perspectiva que conduza a compreensão do/o outro/a e de sua 
diversidade.   

 Essa proposta de ensino/aprendizagem de língua materna será concretizada na 
forma de um grupo de estudos, intitulado: Linguagem e Práticas Identitárias. O 
grupo será formado pela pesquisadora e, de forma voluntária, pelos/as os/as 
estudantes do ensino Técnico do Instituto Federal de Goiás/Campus Inhumas. 
Os encontros acontecerão, nas dependências da instituição, às quartas-feiras, no 
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período matutino. Ao término dos encontros, previsto para o início de julho, os/as 
participantes receberão um certificado que valerá como horas complementares, 
desde que atendam a um mínimo de 75% de frequência. 

 A proposta do grupo é promover atividades de leitura, interpretação e discussão 
de textos diversos (documentários, textos de jornais e revistas, hipertextos, peças 
publicitárias, músicas, vídeos etc.), na tentativa de possibilitar o debate, a 
reflexão, e troca de experiências acerca de temas relativos à constituição das 
identidades sociais. A cada encontro, será proposta, também, a produção de 
textos orais e/ou escritos diversificados, de maneira individual e coletiva. Esses 
textos podem oscilar entre programas de rádio, cartazes a serem expostos na 
escola, exposição de poemas, artigos de opinião para serem publicados nos 
jornais locais etc. A produção desses textos estará contextualizada às 
discussões concretizadas nos encontros e será incentivada a ser compartilhada 
com a comunidade escolar e a família. Pretende-se oferecer estímulos e 
propósitos para essa produção textual. 

 Para o desenvolvimento da pesquisa, pretende-se coletar os dados a partir da 
aplicação de diversos instrumentos e abordagens, tais como: questionários e 
utilização de recursos audiovisuais (gravador e câmera de vídeo). 

 Os dados obtidos poderão ser transcritos, destacados e analisados no trabalho 
final, a ser desenvolvido pela pesquisadora, o qual será disponibilizado, 
posteriormente, na biblioteca do IFG-Campus-Inhumas.  

 Em quaisquer trabalhos escritos e publicados não usaremos os nomes verídicos 
da escola ou dos/as participantes.   

 Não haverá riscos físicos, morais ou emocionais para os/as participantes, pois os 
objetivos expressam a intenção de contribuir para a melhoria das relações 
sociais e de aprendizagem no contexto da instituição a ser pesquisada. 

 O/a responsável pelo/a participante pode retirar o consentimento a qualquer 
instante que queira.  

 
Pesquisadora responsável: James Deam Amaral Freitas 
 
Assinatura:  
 
 
 
 
CONSENTIMENTO DO/A RESPONSÁVEL LEGAL DO/A PARTICIPANTE DA 
PESQUISA 
 
Eu, 
__________________________________________________________________, 
RG/ CPF __________________________________________, abaixo assinado, 
responsável por ___________________________________________________, 
autorizo sua participação na pesquisa Linguagem e identidades de gênero e raça no 
contexto escolar: interações e rupturas como sujeito. Fui devidamente informado(a) 
e esclarecido(a) pela pesquisadora responsável, James Deam Amaral Freitas, sobre 
a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 
benefícios decorrentes da sua participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 
prejuízo ao sujeito pesquisado. 
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Assinatura do 
responsável:____________________________________________________ 
Local e data: Inhumas, _______ de ________________________ de 2012. 
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APÊNDICE B – Cartaz de divulgação do grupo de estudos 
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APÊNDICE C – Questionário inicial 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

Faculdade de Letras 

Programa de Pós Graduação em Letras e Linguística 

 

 

 

Projeto de pesquisa: Linguagem e identidades de gênero e raça no contexto escolar: 

interações e rupturas 

 

 Caro/a participante, 

O projeto de pesquisa acima mencionado tem por objetivo refletir sobre a dinâmica 

das relações raciais e entre homens e mulheres, constituídas na e pela linguagem e 

configuradas no espaço escolar. Tendo por base esse objetivo, você está sendo convidado/a a 

responder a este questionário, que constitui um dos instrumentos de coleta de dados para a 

investigação. Não há qualquer risco ou desconforto decorrente de sua participação na 

pesquisa, e você terá assegurado o seu direito ao anonimato, se assim o desejar. Em nenhum 

momento, você será identificado/a nas análises decorrentes deste questionário, ou seja, o 

sigilo de suas informações pessoais será garantido. 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

 Série e turma: ________________________  Número de chamada: ______________                                     

 

 

Ficha de perfil 

 

1. Qual a sua idade? (            ) 

 

2. Qual é o seu sexo? 

(   ) Masculino 

(   ) Feminino 

 

3. Qual a sua cor ou raça? ______________________________________ 

 

4. Considerando as opções abaixo (adaptadas da classificação do IBGE), como você 

classifica sua cor ou raça? 

(    ) Branca 

(    ) Preta 

(    ) Parda 

(    ) Amarela 

(    ) Indígena 

 

5. Em que cidade e estado você nasceu?  
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________________________________________________________________________ 

 

6. Sobre sua experiência religiosa, você pertence a alguma religião? Sim (   ) Não (   ) 

6.1. Se sim, qual? _________________________________________________________ 

 

6.2. Você se considera pertencente a essa religião:  

 

(  ) Porque foi batizado/a 

(  ) Porque é a religião a que minha família pertence 

(  ) Por opção própria  

(  ) Por outro motivo  Qual? _______________________________________________ 
 

7. Qual a escolaridade de sua mãe ou responsável feminina na família (se houver)?  

 

(    ) Nunca foi à escola 

(    )  Ensino Fundamental (antigo 1º grau) incompleto: até a 4ª série 

(    )  Ensino Fundamental (antigo 1º grau) incompleto: após a 4ª série 

(    )  Ensino Fundamental (antigo 1º grau) completo 

(    )  Ensino Médio (antigo 2 º grau) incompleto 

(    )  Ensino Médio (antigo 2 º grau) completo 

(    )  Ensino Superior incompleto (graduação) 

(    )  Ensino Superior completo (graduação) 

(    )  Pós-Graduação 

(    )  Não tenho informações 

 

8. Qual a escolaridade de seu pai ou responsável masculino na família (se houver)?  

 

(    ) Nunca foi à escola 

(    )  Ensino Fundamental (antigo 1º grau) incompleto: até a 4ª série 

(    )  Ensino Fundamental (antigo 1º grau) incompleto: após a 4ª série 

(    )  Ensino Fundamental (antigo 1º grau) completo 

(    )  Ensino Médio (antigo 2 º grau) incompleto 

(    )  Ensino Médio (antigo 2 º grau) completo 

(    )  Ensino Superior incompleto (graduação) 

(    )  Ensino Superior completo (graduação) 

(    )  Pós-Graduação 

(    )  Não tenho informações 

 

9. Você exerce alguma atividade remunerada?  

(    ) Sim. Qual? ____________________________________________________ 

(    ) Não 

 

10. Como você participa, com o seu salário, na vida econômica da sua família? 

 

(   ) Não trabalho. Sou sustentado por minha família ou outras pessoas 

(  ) Apesar do meu trabalho, sou parcialmente sustentado por minha família ou outras 

pessoas 

(   ) Sou responsável apenas pelo meu sustento 

(   ) Sou responsável pelo meu sustento e, parcialmente , pelo da família e outras pessoas 
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(   ) Sou responsável pelo meu próprio sustento e o da família 

(   ) Outra situação 

 

11. Qual a faixa salarial da sua família (em R$)? 

 

(   ) Até 01 salário mínimo 

(   ) 01 a 03 salários mínimos  

(   ) 04 a 06 salários mínimos 

(   ) 07 a 09 salários mínimos  

(   ) 10 a 15 salários mínimos 

(   ) 16 a 20 salários mínimos 

(   ) acima de 20 salários mínimos  

(  ) Não sei 

 

Diversidade na escola 

 

12. O que você acha de discutir, em sala de aula, o problema das desigualdades e das 

diferenças entre mulheres e homens em nossa sociedade, ou seja, o problema do 

gênero? 

 

(  ) Muito importante 

(  ) Pouco importante 

(  ) Indiferente 

(  ) Sou contra 

(  ) Não tenho opinião  

 

13. O que você acha de discutir, em sala de aula, o problema do racismo em nossa 

sociedade? 

 

(   ) Muito importante 

(   ) Pouco importante 

(   ) Indiferente 

(   ) Sou contra 

(   ) Não tenho opinião  

 

14. A escola onde você estuda promove/incentiva a discussão sobre as diferenças e 

desigualdades raciais e entre homens e mulheres? 

 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

15. Em que medida você acha que a escola pode contribuir com a atitude de respeito às 

diferenças e a eliminação de preconceitos? 

 

(    ) Muito 

(    ) Pouco 

(    ) Indiferente 

(    ) Não pode contribuir 

(    ) Não tenho opinião 
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16. Em que medida você acha que o trabalho com o tema da diversidade racial e entre 

homens e mulheres, em aula de língua portuguesa, pode contribuir com o respeito às 

diferenças e a eliminação de preconceitos? 

 

(    ) Muito 

(    ) Pouco 

(    ) Indiferente 

(    ) Não pode contribuir 

(    ) Não tenho opinião 

 

17. Há casos de discriminação, ameaça ou agressão na escola onde você estuda?  

 

(   ) Nunca vi, nem soube que aconteceu nesta escola 

(   ) Não vi, mas soube que aconteceu nesta escola. 

(   ) Já presenciei casos nesta escola. 

 

18. Você já sofreu algum tipo de discriminação, ameaça ou agressão, dentro da escola? 

(Se a resposta for negativa, passe para a questão 20). 

 

(    ) Sim 

(    ) Não  

 

19. Que tipo discriminação, ameaça ou agressão você sofreu? 

 

(    ) Físico 

(    ) Verbal 

(    ) Emocional 

(    ) Sexual 

(    ) Racista 

 

20. Como a sua escola lida com casos de discriminação/preconceito ocorridos dentro dela? 

(Se necessário, marque mais de uma alternativa). 

 

(    ) Não há casos de discriminação em minha escola. 

(    ) Ignora 

(    ) Toma medidas preventivas 

(    ) Toma medidas punitivas 

(    ) Delega aos/as professores/as a discussão dos casos, por meio de conversas informais 

em sala de aula. 

(    ) Promove espaços de diálogo e reflexão (reuniões, palestras, minicursos etc.) 

(    ) Convida a comunidade escolar à discussão 

(    ) Encaminha a outras instituições (Polícia, Secretaria da Educação etc) 

(    ) Outro _____________________________________________________ 

 

Questões complementares sobre diversidade 

 

21. Com qual (is) dessas afirmações você concorda?  

 

(   ) Mulheres que se vestem de forma indecente não deveriam reclamar de abuso sexual. 

(   ) O preconceito racial nos EUA é mais acentuado que no Brasil. 
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(  )As mulheres ganharam espaços na sociedade, mas ainda precisam lutar muito para 

conseguir a igualdade. 

(   ) Homossexualidade é doença. 

( ) A lei Maria da Penha instituiu direitos mas não conseguiu eliminar a violência 

doméstica.  

(   ) O feminismo é o contrário do machismo. 

(   ) As cotas raciais são desnecessárias. 

(   ) Não há necessidade de lei contra homofobia.  

(   ) As mulheres conquistaram, com igualdade de direitos, seu espaço na sociedade.  

(   ) Homossexuais devem ter os mesmos direitos que os heterossexuais. 

(   ) O aborto não deve ser legalizado no Brasil. 

(  ) As cotas raciais ajudam a corrigir as consequências da história da escravidão no Brasil. 

      (   ) Com nenhuma das afirmações anteriores. 

  

22. De que forma a mídia (televisão, jornal, revista, rádio, etc.) influencia as práticas 

sociais de racismo e machismo? 

 

(    ) Muito 

(    ) Pouco 

(    ) É indiferente ao assunto   

(    ) Não influencia 

(    ) Não tenho opinião  
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APÊNDICE D – Questionário final 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

Faculdade de Letras 

Programa de Pós Graduação em Letras e Linguística 

 

 

Projeto de pesquisa: Linguagem e identidades de gênero e raça no contexto escolar: 

interações e rupturas 

 

QUESTIONÁRIO II 

 

 

 Série e turma: ________________________  Código de identificação: ______________                                     

 

 

 

Sobre identidades e diversidade 

 

 

1. Com qual (is) dessas afirmações você concorda?  

 

(    ) Mulheres que se vestem de forma indecente não deveriam reclamar de abuso sexual. 

(    ) O preconceito racial nos EUA é mais acentuado que no Brasil. 

(  )As mulheres ganharam espaços na sociedade, mas ainda precisam lutar muito para 

conseguir a igualdade. 

(    ) Homossexualidade é doença. 

(  ) A lei Maria da Penha instituiu direitos mas não conseguiu eliminar a violência 

doméstica.  

(    ) O feminismo é o contrário do machismo. 

(    ) As cotas raciais são desnecessárias. 

(    ) Não há necessidade de lei contra homofobia.  

(    ) As mulheres conquistaram, com igualdade de direitos, seu espaço na sociedade.  

(    ) Homossexuais devem ter os mesmos direitos que os heterossexuais. 

(    ) O aborto não deve ser legalizado no Brasil. 

(   ) As cotas raciais ajudam a corrigir as consequências da história da escravidão no 

Brasil. 

      (    ) Com nenhuma das afirmações anteriores. 

 

 

Sobre a participação no grupo Língua(gem) e Identidades 

 

 

2. De quantos encontros você participou? ______________ 
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3. Você participa (ou já participou) de outro grupo que apresente proposta de discussão 

semelhante ao que desenvolvemos nesse semestre? 

 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

4. As atividades que desenvolvemos durante os encontros do grupo foram: 

(   ) Muito importantes. 

(   ) importantes.  

(   ) Razoáveis. 

(   ) Pouco importantes. 

(   ) Desnecessárias. 

 

5. O fato de ter participado do grupo acarretou alguma transformação em suas formas de ser, 

estar e atuar no mundo?  

 

(    ) Sim, consideravelmente. 

(    ) Um pouco. 

(    ) Muito pouco. 

(    ) Nada mudou.  

 

6. O que você aponta como ponto positivo do grupo? E negativo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Você acha que deveríamos dar continuidade ao grupo? Por quê? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. A proposta de trabalho desenvolvida no grupo poderia acontecer em uma aula curricular 

de Língua Portuguesa? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Que dificuldades você teve para participar do grupo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Como você avalia a sua participação no grupo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – Lista de abreviaturas dos encontros 

 

1. IPUBLIM – II encontro – módulo: Publicidade impressa 

2. IIPUBLME – III encontro – módulo: Publicidade-meios eletrônicos 

3. IIIPUBLME – IV encontro – módulo: Publicidade-meios eletrônicos 

4. IVABORTO – V encontro – módulo: Debate sobre aborto 

5. VVIDEO – VI encontro – módulo: Vídeos e documentários 

6. VIVIDEO – VII encontro – módulo: Vídeos e documentários 

7. VIIDOC – VIII encontro – módulo: vídeos e documentários 

8. VIIIPOEMA – IX encontro – módulo: Texto literário-Poemas e contos 

9. IXCONTO – X encontro – módulo: Texto literário-Poemas e contos 

10. XMUS – XI encontro – módulo: Música 

11. XIAVAL – XII encontro – módulo: Avaliação 
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APÊNDICE F – Atividades de criação publicitária 

1. Se sua/seu colega fosse um produto, que slogan você escolheria para anunciá-

la/lo?  

2. Elabore um título criativo para o anúncio de uma máquina de lavar, para o 

público-alvo masculino. 

3. Elabore um título criativo para o anúncio de um veículo off road, para o público-

alvo feminino. 

4. Elabore um texto para outdoor, combatendo a violência contra a mulher. 

5. Elabore um título para o anúncio de uma parada gay.  

6. Elabore um jingle para uma campanha de combate ao racismo na escola.   

7. Crie um slogan para um salão de beleza especializado no cuidado da pele e dos 

cabelos de mulheres negras.  

8. Elabore um classificado poético, nos moldes do que realizou Roseana Murray, 

tendo como foco em um dos temas-produto: esperança, paz, igualdade, 

liberdade, sonho, diversidade.  

 



 

 

ANEXOS 

ANEXO A – Parecer consubstanciado – Cômite de Ética  
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ANEXO B – Quadrinhos de Duke 

 

 

  



236 

 

ANEXO C – Textos reflexivos – Blogueiras Feministas 

Texto 1 

 

Feliz dia da Mulher 

 

Parabéns pelo seu dia, mulher. Parabéns a você que é feminina, delicada e nos encanta com 

sua beleza. Parabéns a você que não é feminista, masculinizada ou vulgar. Parabéns a você 

que não fala palavrão, porque sabe que isso não é de bom tom para uma mulher. A você que 

não deixa de fazer a unha, passar batom e fazer escova, mesmo que trabalhe em serviços 

masculinos em que isso seja totalmente dispensável, porque você sabe, a gente precisa ter 

certeza que você ainda é mulher. 

Parabéns a você, mulher perfeita. Sem estrias, sem gorduras, sem pelos, sem poros. A você 

que não é gorda e por isso cabe em roupas maravilhosas. A você que também não é magra 

demais, para podermos admirar suas curvas. Parabéns a você que faz de tudo para se encaixar 

nesse meio termo imaginário. Colocar peito, tirar barriga, levantar o nariz, depilar a laser, 

esticar o cabelo, clarear os dentes, malhar glúteos. Parabéns a você que, se for gorda, está 

tentando emagrecer; porque todos sabem que gordas são mal amadas e não se cuidam. A você 

que, se for velha, está tentando o tempo todo parecer mais jovem, porque mulher tem data de 

validade. 

Parabéns, mulher para casar. Você, que se dá ao respeito, é uma mulher de família, mulher 

prendada que sonha em cuidar do marido e dos filhos que ele te der. Parabéns a você que não 

é uma biscate, que não toma a iniciativa, que não sai na rua usando decote, minissaia e 

shortinho. A você que não fica com três caras em um mês, que não transa no primeiro 

encontro, que sabe que não pode ter tanta liberdade sexual quanto um homem. Parabéns 

também a você, mulher para transar. Que é um fetiche, é desejada, é usada e é jogada fora. 

Parabéns a você que não é puta, pois vale ainda menos e está abaixo do que podemos 

considerar como um ser humano. 

Parabéns mulher, mesmo se você não for hétero. A você que, mesmo gostando de outras 

mulheres, continua feminina e sexy, porque assim pode continuar sendo objeto do nosso 

desejo. Parabéns mulher, por nunca ser levada a sério quando está nervosa ou chateada, 

porque todos sabemos que é apenas TPM. Parabéns a você, que é má motorista, adora sapatos 

e sempre estoura o limite do cartão de crédito só porque é mulher. A você que é vendida como 

cerveja. Parabéns a você, mulher clichê que tanto amamos. 

Feliz Dia da Mulher a você, que não tem autonomia sobre seu corpo. A você que sabe que se 

for estuprada foi porque provocou, a você que se for assassinada pelo parceiro foi porque 

mereceu. Parabéns a você, que não vai tentar um aborto simplesmente porque não queremos 

que você faça isso, e não porque a decisão de continuar uma gestação no seu útero seja uma 

escolha sua. Porque não é. 

Parabéns pelo seu dia, mulher. Uma homenagem de quem é a razão de existir do Dia da 

Mulher e o faz tão necessário até hoje. 

Sinceramente, 

Machismo. 

Referência: http://mulheresdesegunda.wordpress.com/2012/03/13/feliz-dia-da-mulher/ 

 

 

http://mulheresdesegunda.wordpress.com/2012/03/13/feliz-dia-da-mulher/
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Texto 2 
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ANEXO D – Texto de Bartolomeu Campos Queirós 

Belo Horizonte, 14.07.96 

Vânia, amiga minha, 

Por muitas vezes tenho afirmado que as palavras são portas e janelas. Se me 
debruço e olho, inscrevo-me na paisagem Se destranco as portas o enredo do 
mundo me visita. Vivo, hoje, desse privilégio de me estar somando ao mundo pela 
leitura e de me estar dividindo pela escrita. Escrever é arriscar-se, ao tentar 
adivinhar o obscuro, enquanto ler é iluminar-se com a claridade do já decifrado.  
O gesto definitivo da escola sobre a minha vida foi o de não me ter afastado do 
prazer de ler e escrever. Minha professora, livro às mãos, encerrava as aulas 
remetendo-nos a outras geografias, novas histórias, belas linguagens. Sem receio 
do tempo e segura quanto às funções da literatura, ela exercia o magistério 
descontextualizando-nos, oferecendo-nos caminhos alternativos para outras 
viagens, não deixando morrer a nossa curiosidade infantil, fazendo nascer em nós 
mais e mais desejos. 
Desse momento em diante, jamais estive em irremediável solidão. Há sempre ao 
meu lado um livro sem nenhuma força inibidora, sem exigência ou cobrança, 
surpreendendo-me com o ainda insuspeitado. E pode a educação fazer mais pelo 
homem do que remediar a sua solidão? Nascer é ganhar o abandono, é inaugurar a 
perda e estar só até o momento da própria morte. Vejo duas sortes de solidão: uma 
que inibe e outra que desafia. Padecendo da primeira, o homem se vê só, e sem 
força movedora para encontrar se nas relações; se fecha e sofre. Na segunda, a dor 
é menor. Mesmo sabendo-se condenado à solidão, o sujeito procura, busca, insiste 
em estar-com, consciente da impossibilidade da completude.  
Não é tarefa simples para a escola, essa de formar leitores. É necessário, antes, ser 
uma escola leitora, capaz de ler a cultura do mundo para bem selecionar o seu 
conteúdo curricular. A escola é um apêndice da cultura. Ela só romperá o cotidiano 
se tomar posse do conhecimento produzido anteriormente. Mas muitos dos seus 
responsáveis consideram a cultura como matéria de um programa, como se isso 
fosse possível ou inteligente. Tal atitude evidencia a sua pouca capacidade de ler. 
Suspeito, minha amiga Vânia, que assim sendo a nossa cidadania será sempre 
cega, nunca exercitada, comprometida com o modismo e não movida por uma força 
advinda do reconhecimento, pelo homem, de sua própria dignidade. A escola usa a 
leitura apenas com a perspectiva de somar "saber". E ler pelo prazer de ler 
possibilita-nos o saber como acréscimo e a felicidade como objetivo. 
Vânia, o mundo é um imenso livro sem texto; ou melhor, um intenso texto. Leituras e 
escritas são, pois, atividades inerentes ao homem. Fascinante é ainda certificar se 
de que esse livro foi criado a partir da Palavra. Foi dizendo faça-se a luz, façam-se 
as águas, faça-se o firmamento, que tudo se fez. A palavra, de fato, realiza aquilo 
que prenuncia. A escola não só impede o aluno de escrever a sua legenda sob esse 
livro, como seleciona as legendas que devem ser lidas, de acordo com a sua 
conveniência. (Não acredito em escola de conveniência ou de busca do equilíbrio. 
Ser educado é existir no plural. É apreender que tudo tem vários prumos, inúmeros 
pontos de vista, múltiplos significantes e muitos tantos valores. É suspeitar que dois 
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mais dois só são quatro quando a sociedade é justa). A escola é servil e está 
sempre a serviço de determinados caprichos. Daí a liberdade ser considerada, por 
ela, como um privilégio que ela outorga e não como uma exposição incondicional 
para se educar. Ser educado é praticar a liberdade com o refinamento próprio 
daqueles que descobriram os limites da humanidade. Não se é livre sem cuidados. E 
a leitura, dentro de seus propósitos maiores, só é possível na liberdade. Todo meu 
interesse está em afirmar que não há cidadão sem leitura. 
Sou escritor, como você bem sabe, e muito lhe agradeço o carinho e rigor com que 
você vem reconhecendo a minha obra. Falo, pois, como aquele que busca ler o 
mundo e registrá-lo na tentativa de dividir a minha perplexidade diante do que a vida 
humana pode vir a ser. Se uso da fantasia sei que fantasiar é deixar vir à tona o que 
há de mais próximo da minha intimidade. Fantasiar é confidenciar, é refutar a 
mentira, é o falar com a mais provisória das verdades. Octávio Paz diz que "quem 
coloca convicções próprias como sendo a verdade absoluta e as instrumentaliza 
politicamente, torna impossível a convivência livre das pessoas". Neste sentido, a 
presença da literatura se justifica só por si. Ao só existir permitindo que o leitor 
preencha o silêncio entre as palavras com a história pessoal, ela é definitivamente 
democrática. Daí a importância de se formar uma rede nacional de leitura. 
Minha amiga, tenho lido nesses dias um trabalho de Françoise Doito chamado "Tout 
est Langagage". Falando a educadores, ela confirma que para construir e humanizar 
a sociedade é fundamental cultivar as diferenças. Ela conta um fato simples que 
bem pode resumir esta carta: "Quando uma criança deseja um brinquedo que não 
existe, ela o inventa. Um pedaço de qualquer coisa é o seu avião. Mas se lhe 
dermos um avião, ela vai rapidamente quebrá-lo, pois ela não terá nada a imaginar". 
A literatura deixa espaço para o leitor imaginar e apropriar-se dele com as suas 
vivências, seus sonhos. Ela acorda, no sujeito, dizeres insuspeitados e redimensiona 
conceitos. É um jogo de invenções e possibilidades. É maior e mais rico dizer que a 
terra não tem "nem" luz própria de que anunciar apenas que a terra não tem luz 
própria. Na primeira oração, somos impulsionados a dizer de outras faltas sem negar 
a afirmativa científica. Não há, pois, educação permanente sem a formação de 
leitores. 
É urgente reconhecer a existência de outros desenvolvimentos além dos 
tecnológicos, nos últimos tempos. As formulações sobre o homem, seu destino, seu 
desejo, suas frustrações e fraquezas evoluíram paralelamente. É perigoso muitas 
vezes, considerar eficaz um processo educativo quando apenas comprometido com 
o sucesso financeiro. Conheço, Vânia, um número incalculável de indivíduos que se 
empobrecem ao enriquecer. Perderam a sensibilidade, o respeito, a afetividade, a 
generosidade, a humildade; ganharam em arrogância, insolência, soberba, 
autoritarismo. Seria justo chamar educativo o processo que levasse a tal resultado? 
(...)Um abraço amigo do 
Bartolomeu Queirós. 
 



 

 

 

ANEXO E – Coletânea de textos literários 

 

INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS 
GRUPO DE ESTUDOS LINGUAGEM E PRÁTICAS IDENTITÁRIAS 

Professora: James Deam A. Freitas 
 
 
Coletânea de textos 
 
 
 
ARTE POÉTICA 88 
(João Melo) 
 
O poema tece-se de tempo:  
jamais pode ser produzido 
in vitro 
O poema tece-se de carne: 
tem de doer 
ou fazer gozar. 
O poema tece-se de luta: 
não está acima 
de qualquer suspeita 
 
OS SOBREVIVENTES DEPÕEM 
(Kudijimbe) 
 
Assim foi:  
A terra calou-se 
Um enorme clarão de fumo 
Evadiu para as nuvens.  
Não era terramoto. 
Nós vimos. 
 
 O solo alastrou-se de sangue. 
Os homens desapareceram. 
 As árvores quebraram-se 
Não era terramoto. 
Nós vimos. 
 
 As nuvens cobriram-se de água 
Os pântanos secaram  
As vozes sucumbiram 
Para além do Oceano Atlântico 
 
 
 

 
 
 
 
 
Não era terramoto 
Nós vimos 
 
E neste solo arável  
Amável como a massambala  
Vive nada para sobreviver 
Mas com certeza de valer 
E tudo isso nós vimos 
E sabemos quem foi 
 
E se alguém duvidar 
Mostrar-lhe-ei as costas 
esquartejadas 
Os olhos cobertos de sangue 
O coração respirando balas 
As pernas com muletas 
 As ruínas da Cahama 
Os vestígios de Xangongo 
 
E tudo... E tudo 
Que venham só  
Aqui estamos nós 
Os sobreviventes 
 
(In: VASCONCELOS, Adriano B. (Org.).Todos 
os sonhos : antologia da poesia moderna 
angolana. Luanda : União dos Escritores 
Angolanos, 2005.) 
 

 
CARTA DUM CONTRATADO 
(Antônio Jacinto) 
 
Eu queria escrever-te uma carta 
amor, 
uma carta que dissesse 
deste anseio 
de te ver 



 

 

deste receio 
de te perder 
deste mais que bem querer que 
sinto 
deste mal indefinido que me 
persegue 
desta saudade a que vivo todo 
entregue… 
Eu queria escrever-te uma carta 
amor, 
uma carta de confidências íntimas, 
uma carta de lembranças de ti, 
de ti 
dos teus lábios vermelhos como 
tacula 
dos teus cabelos negros como dilôa 
dos teus olhos doces como 
macongue 
dos teus seios duros como 
maboque 
do teu andar de onça 
e dos teus carinhos 
que maiores não encontrei por aí… 
Eu queria escrever-te uma carta 
amor, 
que recordasse nossos dias na 
capôpa 
nossas noites perdidas no capim 
que recordasse a sombra que nos 
caía dos jambos 
o luar que se coava das palmeiras 
sem fim 
que recordasse a loucura 
da nossa paixão 
e a amargura da nossa 
separação…Eu queria escrever-te 
uma carta 
amor, 
que a não lesses sem suspirar 
que a escondesses de papai Bombo 
que a sonegasses a mamãe Kiesa 
que a relesses sem a frieza 
do esquecimento 
uma carta que em todo o Kilombo 
outra a ela não tivesse 
merecimento… 
 
Eu queria escrever-te uma carta 
amor, 

uma carta que ta levasse o vento 
que passa 
uma carta que os cajus e cafeeiros 
que as hienas e palancas 
que os jacarés e bagres 
pudessem entender 
para que se o vento a perdesse no 
caminho 
os bichos e plantas 
compadecidos de nosso pungente 
sofrer 
de canto em canto 
de lamento em lamento 
de farfalhar em farfalhar 
te levassem puras e quentes 
as palavras ardentes 
as palavras magoadas da minha 
carta 
que eu queria escrever-te amor… 
 
Eu queria escrever-te uma carta… 
 
Mas, ah, meu amor, eu não sei 
compreender 
por que é, por que é, por que é, 
meu bem 
que tu não sabes ler 
e eu - Oh! Desespero - não sei 
escrever também! 
 
(In: ERVERDOSA, Carlos . Roteiro da Literatura 
Angolana. Luanda: Edição da Sociedade 
Cultural de Angola, 1974.) 

 

VOZES-MULHERES 
(Conceição Evaristo) 
 
A voz de minha bisavó ecoou 
criança 
nos porões do navio. 
Ecoou lamentos 
de uma infância perdida. 
A voz da minha avó  
ecoou obediência 
aos brancos-donos de tudo. 
A voz de minha mãe 
ecoou baixinho revolta 
no fundo das cozinhas alheias 
debaixo das trouxas 
roupagens sujas dos brancos 
pelo caminho empoeirado 



 

 

rumo à favela. 
A minha voz ainda 
ecoa versos perplexos 
com rimas de sangue 
e fome. 
A voz de minha filha 
recorre todas as nossas vozes 
recolhe em si 
as vozes mudas caladas 
engasgadas nas gargantas. 
A voz de minha filha 
recolhe em si 
a fala e o ato. 
O ontem – o hoje – o agora. 
na voz de minha filha 
Se fará ouvir a ressonância 
o eco da vida-liberdade. 
 
(In: BERND, Zilá. Antologia de poesia Afro-
Brasileira. 150 anos de consciência negra no 
Brasil. Belo Horizonte: Mazza edições, 2011.) 
 

GRITO NEGRO 
(José Craveirinha) 
 
Eu sou carvão! 
E tu arrancas-me brutalmente do 
chão 
e fazes-me tua mina, patrão. 
Eu sou carvão! 
E tu acendes-me, patrão, 
para te servir eternamente como 
força motriz 
mas eternamente não, patrão. 
Eu sou carvão 
e tenho que arder sim; 
queimar tudo com a força da minha 
combustão. 
Eu sou carvão; 
tenho que arder na exploração 
arder até às cinzas da maldição 
arder vivo como alcatrão, meu 
irmão, 
até não ser mais a tua mina, patrão. 
Eu sou carvão. 
Tenho que arder 
queimar tudo com o fogo da minha 
combustão. 
Sim! 
Eu sou o teu carvão, patrão. 
 

(In: 

http://www.jornaldepoesia.jor.br/cravei06.html) 

 
REGRESSO 
(Almicar Cabral) 
 
Mamãe Velha, venha ouvir comigo 
o bater da chuva lá no seu portão. 
É um bater de amigo 
que vibra dentro do meu coração. 
  
A chuva amiga, Mamãe Velha, a 
chuva, 
que há tanto tempo não batia 
assim... 
Ouvi dizer que a Cidade-Velha, 
— a ilha toda — 
Em poucos dias já virou jardim... 
Dizem que o campo se cobriu de 
verde, 
da cor mais bela, porque é a cor da 
esp´rança. 
Que a terra, agora, é mesmo Cabo 
Verde. 
— É a tempestade que virou 
bonança... 
 
Venha comigo, Mamãe Velha, 
venha, 
recobre a força e chegue-se ao 
portão. 
A chuva amiga já falou mantenha 
e bate dentro do meu coração! 
 
In:http://www.vermelho.org.br/prosapoesia/noticia.
php?id_noticia=28575&id_secao=133 

 
 

AINDA ASSIM, EU ME LEVANTO 
 
(Maya Angelou) 
Tradução: Mauro Catopodis 
 
Você pode me riscar da História    
Com mentiras lançadas ao ar.    
Pode me jogar contra o chão de 
terra,    
Mas ainda assim, como a poeira, eu 
vou me levantar.   
Minha presença o incomoda?    
Por que meu brilho o intimida?    

http://www.jornaldepoesia.jor.br/cravei06.html
http://www.vermelho.org.br/prosapoesia/noticia.php?id_noticia=28575&id_secao=133
http://www.vermelho.org.br/prosapoesia/noticia.php?id_noticia=28575&id_secao=133


 

 

Porque eu caminho como quem 
possui    
Riquezas dignas do grego Midas.   
Como a lua e como o sol no céu,    
Com a certeza da onda no mar,    
Como a esperança emergindo na 
desgraça,    
Assim eu vou me levantar.   
Você não queria me ver quebrada?    
Cabeça curvada e olhos para o 
chão?    
Ombros caídos como as lágrimas,    
Minh'alma enfraquecida pela 
solidão?   
Meu orgulho o ofende?    
Tenho certeza que sim    
Porque eu rio como quem possui    
Ouros escondidos em mim.   
Pode me atirar palavras afiadas,    
Dilacerar-me com seu olhar,    
Você pode me matar em nome do 
ódio,    
Mas ainda assim, como o ar, eu vou 
me levantar.   
    
Minha sensualidade incomoda?    
Será que você se pergunta    
Porquê eu danço como se tivesse    
Um diamante onde as coxas se 
juntam?   
Da favela, da humilhação imposta 
pela cor    
Eu me levanto    
De um passado enraizado na dor    
Eu me levanto    
Sou um oceano negro, profundo na 
fé,    
Crescendo e expandindo-se como a 
maré.   
Deixando para trás noites de terror 
e atrocidade    
Eu me levanto    
Em direção a um novo dia de 
intensa claridade    
Eu me levanto    
Trazendo comigo o dom de meus 
antepassados,    
Eu carrego o sonho e a esperança 
do homem escravizado.    
E assim, eu me levanto    

Eu me levanto    
Eu me levanto.  
 
In:http://www.recantodasletras.com.br/biografias/2
124818 
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AS MÃOS DOS PRETOS 

(Luís Bernardo Honwana) 

Já nem sei a que propósito é que isso vinha, mas o Senhor Professor disse 

um dia que as palmas das mãos dos pretos são mais claras do que o resto do corpo 

porque ainda há poucos séculos os avós deles andavam com elas apoiadas ao 

chão, como os bichos do mato, sem as exporem ao sol, que lhes ia escurecendo o 

resto do corpo. 

 Lembrei-me disso quando o Senhor Padre, depois de dizer na catequese que 

nós não prestávamos mesmo para nada e que até os pretos eram melhores do que 

nós, voltou a falar nisso de as mãos deles serem mais claras, dizendo que isso era 

assim porque eles, às escondidas, andavam sempre de mãos postas, a rezar. 

Eu achei um piadão tal a essa coisa de as mãos dos pretos serem mais claras 

que agora é ver-me a não largar seja quem for enquanto não me disser porque é 

que eles têm as palmas das mãos assim tão claras. A Dona Dores, por exemplo, 

disse-me que Deus fez-lhes as mãos assim mais claras para não sujarem a comida 

que fazem para os seus patrões ou qualquer outra coisa que lhes mandem fazer e 

que não deva ficar senão limpa. 

O Senhor Antunes da Coca-Cola, que só aparece na vila de vez em quando, 

quando as coca-colas das cantinas já tenham sido todas vendidas, disse-me que 

tudo o que me tinham contado era aldrabice. Claro que não sei se realmente era, 

mas ele garantiu-me que era. Depois de eu lhe dizer que sim, que era aldrabice, ele 

contou então o que sabia desta coisa das mãos dos pretos. Assim: 

“Antigamente, há muitos anos, Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, Virgem 

Maria São Pedro, muitos outros santos, todos os anjos que nessa altura estavam no 

céu e algumas pessoas que tinham morrido e ido para o céu, fizeram uma reunião e 

decidiram fazer pretos. Sabe como? Pegaram em barro, enfiaram-no em moldes 

usados e para cozer o barro das criaturas levaram-nas para os fornos celestes; 

como tinham pressa e não houvesse lugar nenhum, ao pé do brasido, penduraram-

nas nas chaminés. Fumo, fumo, fumo e aí os tens escurinhos como carvões. E tu 

agora queres saber porque é que as mãos deles ficaram brancas? Pois então se 

eles tiveram de se agarrar enquanto o barro deles cozia?!...” 



 

 

Depois de contar isto o Senhor Antunes e os outros Senhores que estavam à 

minha volta desataram a rir, todos satisfeitos. 

Nesse mesmo dia, o Senhor Frias chamou-me, depois de o Senhor Antunes 

se ter ido embora, e disse-me que tudo o que eu tinha estado para ali a ouvir de 

boca aberta era uma grandessíssima pêta. Coisa certa e certinha sobre isso das 

mãos dos pretos era o que ele sabia: que Deus acabava de fazer os homens e 

mandava-os tomar banho num lago do céu. Depois do banho as pessoas estavam 

branquinhas. Os pretos, como foram feitos de madrugada e a essa hora a água do 

lago estivesse muito fria, só tinham molhado as palmas das mãos e as plantas dos 

pés, antes de se vestirem e virem para o mundo. 

Mas eu li num livro que por acaso falava nisso, que os pretos têm as mãos 

assim mais claras por viverem encurvados, sempre a apanhar o algodão branco de 

Vírginia e de mais não sei aonde. Já se vê que a Dona Estefânia não concordou 

quando eu lhe disse isso. Para ela é só por as mãos desbotarem à força de tão 

lavadas. 

Bem, eu não sei o que vá pensar disso tudo, mas a verdade é que ainda que 

calosas e gretadas, as mãos dum preto são sempre mais claras que todo o resto 

dele. Essa é que é essa! 

A minha mãe é a única que deve ter razão sobre essa questão de as mãos de 

um preto serem mais claras do que o resto do corpo. No dia em que falamos disso, 

eu e ela, estava-lhe eu ainda a contar o que já sabia dessa questão e ela já estava 

farta de se rir. O que achei esquisito foi que ela não me dissesse logo o que pensava 

disso tudo, quando eu quis saber, e só tivesse respondido depois de se fartar de ver 

que eu não me cansava de insistir sobre a coisa, e mesmo assim a chorar, agarrada 

à barriga como quem não pode mais de tanto rir. O que ela me disse foi mais ou 

menos isto: 

“Deus fez os pretos porque tinha de os haver. Tinha de os haver, meu filho, 

Ele pensou que realmente tinha de os haver... Depois arrependeu-se de os ter feito 

porque os outros homens se riam deles e levavam-nos para as casas deles para os 

pôr a servir como escravos ou pouco mais. Mas como Ele já não os pudesse fazer 

ficar todos brancos porque os que já se tinham habituado a vê-los pretos 

reclamariam, fez com que as palmas das mãos deles ficassem exactamente como 

as palmas das mãos dos outros homens. E sabes porque é que foi? Claro que não 

sabes e não admira porque muitos e muitos não sabem. Pois olha: foi para mostrar 



 

 

que o que os homens fazem, é apenas obra dos homens... Que o que os homens 

fazem, é feito por mãos iguais, mãos de pessoas que se tiverem juízo sabem que 

antes de serem qualquer outra coisa são homens. Deve ter sido a pensar assim que 

Ele fez com que as mãos dos pretos fossem iguais às mãos dos homens que dão 

graças a Deus por não serem pretos”. 

Depois de dizer isso tudo, a minha mãe beijou-me as mãos. 

Quando fugi para o quintal, para jogar à bola, ia a pensar que nunca tinha 

visto uma pessoa a chorar tanto sem que ninguém lhe tivesse batido. 

 

(In: ONWANA, Luis Bernardo – Nós Matámos o Cão Tinhoso. 1ª edição (edição brasileira) Ática: 

1980. Coleção Autores Africanos n.º 4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OS MACHOS LACRIMOSOS 
(Mia Couto)  

 
Eles se encontravam por causa de alegrias. No bar de Matakuane, os homens 

anedotavam, fabricando risadas. Um único móbil: festejavam a vida. As suas 
esposas 
não suportavam aquele disparatar. Afinal, elas, as mulheres, não precisam de ritual 
para festejar a vida. Elas são a festa da vida. Ou a vida em festa? Para elas, aquela 
cumplicidade masculina era coisa de tribo. Reminiscência atávica. 

Mas os homens não se importavam. Fosse atávico e tribal, eles mantinham o 
cerimonial. Cada um que chegava ao bar disparava, logo à entrada: 

- Sabem a última? 
E assim se produziam eles, se consumiam elas. Até que sucedeu a noite em 

que Luizinho Kapa-Kapa, o grande animador dos encontros, trouxe a notícia 
tristonha. Estava-se em lua muito minguante e ali, na esplanada, pela primeira vez, 
os copos ficaram cheios toda a noite. É que Luizinho foi desenrolando a história com 
voz acabrunhada. Antes de chegar ao busílis do relato, quem sabe um irreversível 
falecimento, Kapa-Kapa cascateou-se em pranto. E os amigos, copo suspenso, em 
redor da mesa: 

- Então, Kapa-Kapa, como é que é? 
Até o musculoso e calado estivador Silvestre Estalone ajudava a animar o 

lamentoso: 
- Verticaliza, homem, verticaliza. 
Mas o choroso todaviou-se. E foi crescendo de choraminguado para 

carpideiro. Entre soluços, soltava os fios da fúnebre narrativa. Já nem se percebia 
palavra, tal maneira as falas vinham envoltas em babas. Na sala surgiu um lenço e 
rodou de mão em mão, coletando excessos. Tarde demais: as chamas da tristeza já 
haviam devorado o coração de Kapa-Kapa.Desistiram de o consolar. Amolecidos, os 
amigos foram-se rendendo a um descaimento no peito, o singelo peso da lama na 
alma. Fosse isso a tristeza. E chegou mesmo a escorrer, dissimulada, uma lágrima 
no rosto barbudo do dono do estabelecimento. 

No dia seguinte, quando se sentaram no bar, ainda foi disparado um gracejo: 
Sabem a última? Mas o homem logo se arrependeu: o que ele estava a dar era um 
ar de sua desgraça. A melancolia se instalara como toalha sobre a mesa. Silvestre 
Estalone ainda insistiu com nova graça. Mas ninguém riu. Estava-se mais 
interessado em escutar os novos capítulos da tristeza. 

E pediram a Luizinho Kapa-Kapa: ele que divulgasse mais detalhes, rasgando 
véus, desocultando destinos. E o Luizinho desfez-se na vontade: o drama se 
desfolhou, ante o olhar lacrimoso dos presentes. Não tardou que todos chorassem 
babas e rebanhos. 

E foi sucedendo uma e outra noite. Uma e outra rodada de tristeza. Os 
baristas de Matakuane foram deixando a piada e o riso. E passaram a partilhar 
lamentos, soluços e lágrimas. E até Silvestre Estalone, o mais macho e sorumbático 
da tribo, acabou confessando: 

- Nunca eu pude imaginar, malta. Mas como é bom chorar! 
Chorar, mas chorar junto, acrescentaram os outros. E até um se lembrou de 

propor uma associação de choradores. Pudessem mesmo substituir as profissionais 
carpideiras dos velórios. Mas os restantes se opuseram, firmes. Afinal, ainda restava 
neles o fundo preconceito macho de que lágrima pública é coisa para o mulherido. 



 

 

E foi sucedendo tão devagar que nem parecia acontecer. Ocorria, porém, que 
os antigos anedoteiros passaram a mudar de trato com o mundo. Aos primeiros 
sinais do anoitecer lá um declarava ter que regressar a casa. 

- Para ajudar a minha gente - confessava, meio envergonhado. 
E um outro declinava a insistência de mais uma bebida. 
- Não quero que a minha patroa se zangue - justificava. 
- Quem quer bebida, pede medida - proverbiavam todos. 
E mesmo o Silvestre, que era quem sempre fechava o bar, apelava para que 

olhassem o relógio. Voltassem todos aos seus lares, convidava o ex-boêmio. 
- Sim, vamos para nossas casas. Mas não sem derramarmos mais uma 

lágrima. 
- Sim, sai uma para o caminho. 
E lá vinha mais história de puxar lustro à tristeza. Que chorar era coisa de 

maricas, isso já nenhum se lembrava. Nos arredores do bar, a noite se adoçava, 
escutando-se o suave soluçar da rapaziada. 
  As mulheres até recearam ao ver tanta mudança: seus homens, 
inexplicavelmente, se revelavam mais delicados e atenciosos. E palavras, flores, 
carinhos: tudo isso elaspassaram a receber. Mordedura de mosca, repentina 
mudança de idade? E acertaram nem sequer perguntar. Aquilo era tão bom, tão 
inverosímil, que o melhor era deixar dormir a poeira. 

Hoje quem passa pelo bar de Matakuane pode certificar: chorar é um abrir do 
peito.O pranto é o consumar de duas viagens: da lágrima para a luz e do homem 
para uma maior humanidade. Afinal, a pessoa não vem à luz logo em pranto? O 
choro não é a nossa primeira voz? 

 E é o que, por outras palavras, sentencia Kapa-Kapa: a solução do mundo é 
termos mais do nosso ser. E a lágrima nos lembra: nós, mais que tudo, não somos 
água? 
 
(In: COUTO, Mia. O fio das missangas. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A GAIOLA 

(Augusta Faro) 

 

Porque minhas tranças estavam macias e lustrosas, a pele de meu rosto 

sabia a fruta veludosa, fresca e furta-cor, deitei-me naquele dia sob a telha de vidro 

da gaiola, na longa rede cheirosa de sabão preto feito em casa mesmo. Foi esse o 

início de um destino esquerdo, que me marcou a testa a fogo e me fez arrastar uma 

banda do coração como um toco de carne empedrado pela vida afora. Daí mais um 

pouco fui embranquecendo os fios do cabelo da fronte, e meus olhos acharam por 

bem esburacarem-se parecendo por fim a dois lagos meio verdes meio azuis, 

esfumaçados pela neblina que saía da chaminé daquela casa onde, à beira do 

fogão, encostei meu umbigo temperando as sopas dos meninos e pondo o leite pra 

ferver, porque desde cedo me secaram as tetas e o jeito era recorrer ao leite das 

cabras do quintalão de pedras e, também, porque minha bisavó, que ainda falava e 

orava com um fio de voz e se cobria num canto do quarto escuro, como uma 

mancha no ermo, dizia e repetia que crianças de dentes fortes e olhos vivos devem 

beber leite de cabras já que as mães se secam muito cedo, por dentro e por fora de 

tanto arrancarem pedacinhos de carne e do suco de ossos e sangue para sovar o 

dia do marido que e-vem chegando, levantando a voz como se nascesse rei e o 

bando de filhos seus primeiros súditos. 

E alisava o bigode e a traseira das ajudantes da mãe de olhos afundados e 

sempre prenhe e murchada no silêncio, e mesmo que se desse corda nos relógios, 

eles pouco diziam. 

Naquele atropelo, nem sabia mais se seria eu aquela de tranças macias, com 

enormes riscos de fio de ouro ou se era aquela da parede suspensa na fotografia 

oval de minha tia, já entrada em anos, tendo um xale preto nos ombros e um véu 

cheio de buraquinhos e muito escuros lhe tapando o olhar e de fora os beiços que 

mais se afinaram, porque pararam de rir antes da hora. 

E o homem de botas chegava pronto para o almoço e queria as travessas 

areadas na mesa de forro branco, e que não demorasse o vinho e que não fizessem 

barulho para não atrapalhar a ouvir o próprio mastigar e que não interrompessem 

seus pensamentos sérios, porque só ele quem pensava na casa e o resto era gente 

feita de barro duro e mole, mas que de alguma forma servia-lhe para ajeitar a cama, 

a mesa, o banho e as necessidades mais urgentes, porque as derradeiras podia 



 

 

arrumar nalguma esquina, de preferência naquelas casas onde as moças nem eram 

tristes nem eram alegres, mas deitavam tendo sempre um perfume adocicado nos 

dedos cheios de anéis de pedras de cores meio foscas, pois muitas vezes quando 

lavavam roupa dos filhos se esqueciam de tirá-los e deixá-los sobre a mesinha-de-

cabeceira junto ao chá de erva cidreira, que é minguador do nervoso de cada dia. 

E foi entrando o tempo pra lá pra cá, tecendo um rendado feito as cortinas 

costuradas nas janelas da sala de visitas. E minha voz, que já pouco falava, foi 

emudecendo de fora para dentro e no que mais emudeci, perdi o jogo da cintura e o 

gosto da língua. Comecei a repousar três vezes ao dia, sempre de lado, porque 

abriu uma rosa muito macia e dolorida do lado, esquerdo; todo cuidado é pouco, 

porque, se ferisse a flor, a carne de meu próprio corpo tremia tanto, que poderia cair 

no assoalho mais parecido a um espelho de tanta cera. Pouco é a minha valia e 

serventia agora e, por isto, passei a ficar no escuro, embora não chegasse nem à 

metade da idade de minha bisavó, que ainda vivia e num fio de voz orava e danava 

com as coisas das quais não apetecia. 

Minha mãe, por ser morena como uma índia, nunca dormia e feita de sereno 

não cansava de trabalhar nas tarefas de agulhas, fazendo uns panos compridos, 

outros coloridos e enfeitando a casa da família inteira. Ela até se misturava com o 

sol, que nascia e que entrava, não parando a sua labuta, a não ser por poucas 

horas, quando o silêncio e os cachorros no escuro sentiam que a noite era pesada 

demais. 

Por causa dos quefazeres todos e do aloite com a vida, minhas veias 

murcharam nos braços e as coisas me caíam das mãos dado à fraqueza que 

rodeava meus pulsos. 

De vez em quando, alguém entrava no quarto e bem eu ouvia "precisa de 

alguma coisa?", mas o que eu precisava ninguém me dera nunca, desde que vagi 

primeiro. Também a minha voz pouco queria sair e quem pergunta nem sabia se 

haveria resposta ou estava com pressa, já fechava a porta atrás de si, e nem que eu 

gritasse não ouviria mesmo. Mas eu não gritava nunca, aliás, pouco gritei enquanto 

mais forte.  

Foi por isso que no espelho do quarto me vi pela última vez, com jeito de 

quem veio errado viajar no mundo. 

O espelho ainda está lá pendurado, mas as janelas abriram e as moças, filhas 

das filhas que carreguei no ventre, se olham nele mas não abaixam as pestanas, 



 

 

nem calam a boca. Pelo contrário, falam muito umas com as outras e com os 

homens lá delas. Até que não me preocupo mais, quase nem é preciso, porque 

essas moças abriram as portas e janelas, arejaram as casa e nem todas vão se 

deitando sobre a telha de vidro enluarado nem ficam encantadas feito bonecas de 

louça quando lhes alisam os cabelos e os pêlos. Elas abriram todas as janelas e 

vejo que o sol entra com vontade, deixando um rendado na tábuas, de modo que os 

piados delas são fortes o bastante para que não as fechem na gaiola nem a 

dependurem no caibro mais alto da varanda, igual foi acontecido comigo e muitas 

mulheres de minha geração e de muitas outras gerações antes de eu nascer. 

 

(In: FARO, Augusta. A friagem. São Paulo: Global, 2001.) 

 

 

 

 

 

 

 


