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Apresentação

“O homem é um ser que se criou a si próprio ao criar uma linguagem. 
Pela palavra, o homem é uma metáfora de si próprio.” (Octávio Paz).

Questões envolvendo língua (gem) ocupam a centralidade das atividades hu-
manas e refletem formas de construir sentidos sobre e com o mundo. Nossas práticas 
de língua (gem) têm sido afetadas pelas relações culturais e tecnológicas disponíveis 
na atualidade e, por isso, ampliar nossas discussões sobre fenômenos emergentes 
se faz necessário. Neste sentido, os autores dos sete artigos que compõem esta 
obra abrangem em seus escritos discussões relacionadas não apenas ao ensino de 
línguas como também aspectos linguísticos e discursivos tecendo considerações re-
lacionadas ao cenário contemporâneo.

Diedrich, Silva e Santos no capítulo intitulado “Covid-19 e a vacina: discursos 
antagônicos no twitter” recorrem à Análise Dialógica do Discurso para debater uma 
temática bastante pertinente nos dias atuais: discursos e ideologias. Os autores ana-
lisam alguns tweets dedicando-se à produção e à recepção de discursos antagônicos 
sobre a vacina da Covid-19 veiculados nas hashtags #vacinasim e #vacinanao. Sen-
do assim, identificam a existência de um jogo muito bem definido de forças atuantes 
na dinâmica internacional das vozes sociais e defendem que as redes sociais podem 
ser um espaço bastante rico para compreender os diferentes valores ideológicos que 
circulam nas interações humanas. 

No artigo “Peculiaridades Acústicas Presentes em Vogais a Partir da fala de 
Informantes Homens Autodeclarados Gays e Heterossexuais” os autores Eduardo 
Barbuio, Julia Larré e Suzana Paulino, através de um estudo descritivo, apresentam 
um novo olhar em torno dos estudos das peculiaridades acústicas da fala de homens 
gays e heterossexuais, trazendo importantes contribuições para o campo da Socio-
linguística.

Já no trabalho “A linguagem na educação: uma relação da arte, da linguística 
e da sociopsicolinguística na formação escolar”, o autor Thiago Soares Barbosa dis-
cute a relevância dos fundamentos artísticos, linguísticos e sociopsicolinguísticos da 
linguagem e suas relações com a comunidade escolar no processo criativo, buscan-
do compreender determinadas noções comunicativas presentes em todos os níveis 



de produções humanas, percebendo como o sistema linguístico, em sua complexa 
abrangência se apresenta como materialidade inseparável da interdisciplinaridade 
escolar.

O artigo “Prisioneiras: corpos docilizados em vigiar e punir de Michel Foucalt” 
de autoria de Gleycia Letícia Rodrigues dos Santos aborda os corpos das mulheres 
encarceradas, tomando como base os relatos e observações do médico Dráuzio Va-
rella durante uma década de atendimentos voluntários, narrado no livro de sua auto-
ria Prisioneiras, que observou por meios dos relatos, as trajetórias das presidiárias, 
como também, as especificidades do ambiente prisional feminino. 

No trabalho “A Análise Linguística/Semiótica e Gêneros Digitais: Uma Proposta 
de Atividade com o Meme” as autoras Cláudia Maris Tullio, Kamilla Tratsch Gula e 
Cindy Mery Gavioli-Prestes propõem uma sequência didática com o gênero digital 
meme desenvolvida durante as aulas de Estágio Supervisionado I, ministrada por 
uma das autoras. As autoras defendem a incorporação de gêneros digitais no ensino 
de línguas já que esta possibilita o alinhamento do trabalho pedagógico à proposta 
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), bem como outras análises de caráter  
linguístico e semiótico.

No artigo intitulado “A Semântica em sala de aula: uma proposta de atividade 
sobre pressuposição”, o autor André Luiz da Silva discute sobre a compreensão de 
efeitos de sentido em textos multimodais. O foco do artigo é contribuir para o ensino 
de aspectos semânticos em sala de aula, tal como a questão da pressuposição, o 
que possibilita uma reflexão para professores de língua portuguesa sobre suas prá-
ticas escolares. Para alcançar o seu objetivo, o pesquisador se vale de algumas cor-
rentes da semântica, bem como de estudiosos do texto, propondo um trabalho com 
a construção de sentidos através da análise textual. 

Encerrando esse volume, o trabalho nomeado “Pajubá: um estudo interlingual 
sobre as variações sociolinguísticas entre pessoas surdas e ouvintes da comunidade 
LGBTQIA+”, os autores Aline Maiara Alves do Nascimento e Leoni Ramos Souza 
Nascimento constroem uma proposta analítica que aproxima a língua portuguesa e 
a libras do dialeto Pajubá, através de uma análise semântico-pragmática. Posto isso, 
o objetivo dos pesquisadores é realizar uma comparação do uso dos sinais em libras 
com as palavras que incorporam o Pajubá. Apoiando-se em correntes dos estudos 



sociolinguísticos, o artigo pretende fortalecer aspectos culturais da comunidade LGB-
TQIA+ surda, levantando uma reflexão sobre a necessidade de debates linguísticos 
cada vez mais atuais.

O capítulo intitulado: “O pronome na contemporaneidade: uma análise introdu-
tória sobre a omissão do “eu” no texto de status do WhatsApp” de autoria de Ariel-
son Tavares e Letícia Gantzias Abreu, discute o contexto digital como foco, nesta 
pesquisa nos concentramos em textos escritos no status do WhatsApp. Trazendo o 
contexto do “status” uma ferramenta que permite o compartilhamento de mídias (fo-
tos, vídeos ou GIFs) editadas com textos, desenhos ou emojis com seus contatos no 
mensageiro.

Esperamos que os estudos apresentados nesta obra contribuam significativa-
mente no sentido de promover novas perspectivas e debates para os diferentes cam-
pos de pesquisa que envolvem questões de língua (gem).

Boa leitura!

Os organizadores

Katia Bruginski Mulik

Gustavo Gomes Siqueira da Rocha

Taila Jesus da Silva Oliveira 

Julho de 2021
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COVID-19 E A VACINA: 
DISCURSOS ANTAGÔNICOS NO TWITTER

doi: 10.48209/978-65-19949-07-7

Marlete Sandra Diedrich
Guilherme Alexandre da Silva

João Ricardo Fagundes dos Santos

1. INTRODUÇÃO 

Com base no pensamento desenvolvido na obra de Bakhtin, do Círculo de 
Bakhtin e de estudiosos do grupo, em especial, aqueles que se filiam à Análise Dialó-
gica do Discurso – ADD, dedicamo-nos à seguinte temática: a produção e a recepção 
de discursos antagônicos sobre a vacina da Covid-19 veiculados nas hashtags #va-
cinasim e #vacinanao no Twitter entre o ano de 2020 e o primeiro semestre do ano 
de 2021. Temos por objetivo explicitar as forças atuantes na dinâmica interacional 
das vozes sociais manifestas nos discursos antagônicos analisados, interesse que 
se justifica pela atualidade do tema e pelo inegável papel que a veiculação desses 
discursos exerce na opinião pública em geral, com consequências no modo de cada 
indivíduo agir na sociedade. 

Nossa reflexão se volta para os discursos circulantes no Twitter, reconhecen-
do-o como uma das mais populares redes sociais do Brasil e que se caracteriza não 
apenas como pixels em uma tela, mas como o abrigo e meio no qual dados que de-
nunciam as opiniões e ânimos sociais em seu ambiente vivo e real podem ser reco-
lhidos a partir da interação entre sujeitos sociais e seus valores antagônicos.

Defendemos a postura de que os estudos da linguagem podem contribuir para 
elucidar o fenômeno discursivo em questão. Sendo assim, organizamos este capí-
tulo da seguinte forma: inicialmente, mobilizamos conceitos e princípios da ADD que 
possibilitam olhar o fenômeno com propriedade teórica; em seguida, apresentamos 
os corpora e, de posse dos conceitos e princípios, analisamos os discursos selecio-
nados para, por fim, apresentar nossas considerações finais.
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2. BAKHTIN E A ANÁLISE DIALÓGICA DO DISCURSO (ADD)

Como já afirmamos, é na abordagem da ADD que nos pautamos para analisar 
os fenômenos discursivos originários da relação entre sujeitos historicamente loca-
lizados. O sujeito da ADD existe entre muitos outros, relaciona-se e constituiu-se a 
partir destes, e jamais poderá enunciar sem levar em consideração ele mesmo, o 
próximo e o momento no qual se encontra. Por conta disso, os significados de seus 
discursos não são pré-estabelecidos por força da natureza, pelo contrário, carregam 
as forças ideológicas atuantes no contexto sócio-histórico do sujeito que enuncia tais 
discursos. Essas forças incorporam-se ao discurso e dão-lhe o(s) sentido(s) - limado 
e afiado na eterna fricção entre sujeitos historicamente localizados que constituem o 
meio social. É por conta disso que Bakhtin (2017) afirma:

Um mesmo objeto, idêntico por conteúdo, é um momento do existir que apre-
senta um aspecto valorativo diferente, quando correlacionado comigo ou com 
o outro; e o mundo inteiro, conteudisticamente uno, correlacionado comigo e
com o outro, é permeado de um tom emotivo-volitivo diferente, é dotado, no 
seu sentido mais vivo e mais essencial, de uma validade diferente sobre o 
plano do valor. (BAKHTIN, 2017, p. 142)

Se há mais de um sujeito no mundo, cada um ocupando uma posição única, 
então não é possível, evidentemente, que todos tenham a mesma visão sobre um 
mesmo fato. A esta posição axiológica presente na palavra, a ADD chama de valor, e 
este valor é constitutivo do signo linguístico. Segundo Faraco (2003), a palavra está 
marcada pela diversidade de experiências dos grupos humanos, com suas inúmeras 
contradições e confrontos de valores e interesses sociais. No discurso, as vozes des-
ses valores aparecerão, ecoando, pela semiose do ato enunciado, suas contraditó-
rias ideologias. A contradição é fundamental para a filosofia do Círculo. Para Faraco 
(2003), é no jogo de forças, no “espaço de tensão entre enunciados”, que os sentidos 
evoluem e se atualizam. Nesse combate, todas as forças lutam para se sobreporem 
às demais e estabelecer os seus valores como os dominantes e únicos válidos, en-
quanto as forças opostas, com seus valores estabelecidos e relativamente estáveis, 
respondem com resistência para manter seus ideais ideológicos. As primeiras forças 
são entendidas como centrífugas. Elas “corroem continuamente as tendências cen-
tralizadoras, por meio de vários processos dialógicos tais como a paródia e o riso 
de qualquer natureza, a ironia, a polêmica explícita ou velada, a hibridização ou a 
reavaliação, a sobreposição de vozes, etc.” (FARACO, 2003, p. 67). São elas, por-

DIEDRICH, M. S.; SILVA, G. A. da; SANTOS, J. R. F. dos. COVID-19 E A VACINA: 
DISCURSOS ANTAGÔNICOS NO TWITTER. 
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tanto, que possibilitam a atualização de valores aderidos aos signos. Enquanto as 
segundas forças são entendidas como centrípetas e “buscam impor uma certa cen-
tralização verboaxiológica por sobre o plurilinguismo real” (FARACO, 2003, p. 67). 
Nestes dois conceitos evidencia-se a batalha de valores do universo discursivo. Uma 
luta sem fim e que é responsável pela constante ressignificação dos valores em jogo.

Além disso, o sujeito da ADD sempre tem em mente um auditório social com 
valores e formas ideológicas também relativamente estáveis. Quando enuncia, o su-
jeito mira neste horizonte como base para a sua organização discursiva, dando forma 
a si mesmo do ponto de vista do outro e, por fim, da perspectiva da sua coletividade 
(VOLÓCHINOV, 2017[1929]). Neste ato de enunciar, o sujeito sempre considera a 
posição do seu interlocutor e, por conta disso, os valores de seu discurso são calcu-
lados para servir ao auditório que o recepciona. Este auditório é compreendido pelo 
sujeito concreto, historicamente localizado, no diálogo cotidiano face a face, mas 
também pode ser, ainda segundo Volóchinov (2017 [1929], p. 204), a “imagem do 
representante médio daquele grupo social ao qual o falante pertence”, sendo assim 
impossível enunciar sem considerar a presença de um outro. Este outro não é imagi-
nário, ou abstrato, mas uma figura real e complexa das ideologias sociais dominantes 
do meio em que o sujeito habita.

Trazendo os princípios apresentados para o contexto de nosso trabalho, logo 
percebemos que não é esperado que os discursos sobre a vacina de Covid-19 se-
jam semelhantes em todas as suas manifestações, tendendo a uma homogeneidade 
ideológica na qual todas as vozes sociais seriam igualadas a partir das mesmas ideo-
logias. Justamente pelo caráter heterogêneo e plural do ambiente social, no qual as 
vozes respondem umas às outras não de maneira consensual, mas confrontando-se, 
é esperado divergências ideológicas e um embate entre essas diferentes forças.

O Twitter, nesse sentido, reflete essas ideologias, como rede social digital po-
pular que é, e tendo como seu o discurso corrente na plataforma o discurso cotidiano. 
Segundo Volóchinov (2017 [1929], p. 213), o discurso cotidiano é muito produtivo para 
percebermos as principais tendências ideológicas correntes, por ser esta camada de 
discursos cotidianos “capazes de transmitir as mudanças da base socioeconômica 
com mais rapidez e clareza”, e por ser ali onde “se acumulam as energias criativas 
responsáveis pelas transformações parciais ou radicais dos sistemas ideológicos.” 

DIEDRICH, M. S.; SILVA, G. A. da; SANTOS, J. R. F. dos. COVID-19 E A VACINA: 
DISCURSOS ANTAGÔNICOS NO TWITTER. 
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Sendo assim, ao fazer a análise do discurso olhando para os discursos do cotidiano 
de uma rede social como o Twitter podemos nos sugerir as mais populares ideologias 
de um determinado meio social.

Para analisar qualquer discurso a partir de uma abordagem da ADD, fica muito 
claro, portanto, que não é possível olharmos para o texto deslocado de seu contexto 
de surgimento. Precisamos encará-lo como ato, como a expressão de vivências de 
sujeitos reais. Qualquer análise do discurso que se pretenda fazer deve considerar o 
sujeito e os seus interlocutores como protagonistas, justamente porque

Em correlação com o meu lugar particular que é o lugar do qual parte a minha 
atividade no mundo, todas as relações espaciais e temporais pensáveis ad-
quirem um centro de valores, em volta do qual se compõem num determinado 
conjunto arquitetônico concreto estável, e a unidade possível se toma singu-
laridade real. (BAKHTIN, 2017 [1920], p. 118).

 É a partir destes dois centros de valores, do eu e do outro, do sujeito e de seu 
interlocutor, que se faz possível uma análise precisa e coerente. No entanto, como 
pode ser previsto, esta análise nunca será exaustiva. Ainda que estes centros denun-
ciem as mais complexas vozes sociais atuantes em seus meios, eles nunca deixarão 
de enunciar só a sua unicidade, também mostram a sua incompletude. Isso porque, 
ainda que a materialidade se repita e os discursos parecem semelhantes, cada novo 
enunciado é uma nova realidade. E essa realidade, interacional e discursiva, é o que 
coloca o homem em relação com o mundo, pois é o discurso do eu, voltado ao outro, 
“que faz a mediação entre homem e mundo, homem e suas experiências sociais, 
homem e os outros homens, evidenciando a situação de interação” (SANTOS, 2020, 
p. 30).

Cada nova experiência discursiva e interacional é uma nova realidade. Qual-
quer verdade que seja encontrada não será, jamais, universal. Este é um erro da 
herança do racionalismo, como afirma Bakhtin (2017 [1920], p. 94). Ao falar disso, 
o autor ainda ressalta que “todo o conteúdo não é mais que um componente, e so-
mente um determinado fato real de reconhecimento, singular e irrepetível, emotivo-
-volitivo e concretamente individual.” (BAKHTIN, 2017 [1920], p. 94). Sendo assim, 
não podemos ver os valores dos discursos a serem analisados como definitivos, mas 
apenas como experiências em um processo de construção axiológica que nunca terá 
fim, pois sempre que enunciados serão vozes atualizadas, de sujeitos participativos.

DIEDRICH, M. S.; SILVA, G. A. da; SANTOS, J. R. F. dos. COVID-19 E A VACINA: 
DISCURSOS ANTAGÔNICOS NO TWITTER. 
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3. O TWITTER E AS RELAÇÕES DIALÓGICAS

Iniciamos nossa discussão com a apresentação da ferramenta utilizada para a 
seleção dos corpora de análise, com a justificação do uso dessa ferramenta e com 
a apresentação dos critérios utilizados para a seleção. A base de dados, de onde os 
discursos foram retirados, foi a rede social Twitter. A rede funciona como um blog 
pessoal, no qual os usuários podem fazer postagens (tweets), compartilhar posta-
gens alheias (retweets) e interagir com os outros usuários através de respostas ou 
“curtidas” e respostas. Os usuários podem também “seguir” uns aos outros e acom-
panhar suas postagens. Em janeiro de 2021, o site de estatística Statista1 apontou 
16.2 milhões de usuários do Twitter no Brasil, sendo este o quinto país com mais 
usuários no mundo. Dessa forma, a escolha por discursos para análise desta rede 
social se justifica pelo fato de que a plataforma nos permite o acesso direto aos mais 
variados discursos e dos mais variados sujeitos que publicam suas opiniões aberta-
mente. Optamos por trabalhar com discursos produzidos no segundo semestre de 
2020 e no primeiro semestre de 2021, tendo em vista ter sido neste período que a 
discussão em torno da vacina de Covid-19 provocou bastante polêmica.

Para a seleção dos discursos, utilizamos a ferramenta de busca da própria 
plataforma, que nos permite localizar tweets dos usuários através de filtros. Fize-
mos duas buscas com os seguintes critérios de seleção: na primeira, buscamos por 
publicações com o termo “#vacinasim” que tiveram mais de 2000 “curtidas”, ou que 
são uma resposta a uma publicação com mais de 2000 “curtidas”, e que faziam parte 
da seção “Top”; na segunda, buscamos com o mesmo critério por publicações com 
“#vacinanao”. Vale ressaltar ainda o conceito de dois termos do contexto das redes 
sociais: “hashtags” (iniciadas com #) são marcadores populares entre os usuários da 
rede social e que funcionam como palavras-chave sobre determinados temas, usa-
das para reafirmar o que foi dito; e “Top” é a seção da pesquisa que mostra os princi-
pais resultados para determinada busca. No total, alcançamos 34 tweets, contando 9 
utilizando “#vacinanao” e 25 utilizando “#vacinasim”, dos quais formulamos a corpora 
desta análise. Este processo quantitativo de seleção pode ser visto na Tabela 1.

1  Leading countries based on number of Twitter users as of April 2021. Disponível em:
<https://www.statista.com/statistics/242606/number-of-active-twitter-users-in-selected-countries/>. 
Acesso em 29 de abril de 2021.

DIEDRICH, M. S.; SILVA, G. A. da; SANTOS, J. R. F. dos. COVID-19 E A VACINA: 
DISCURSOS ANTAGÔNICOS NO TWITTER. 
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Tabela 1 - Seleção dos tweets

Hashtag Filtro da busca Nº de tweets 
encontrados

Selecionados 
para análise Data de publicação

#vacinasim (#vacinasim)
 min_faves:2000 25 4 02 de fevereiro de 2021 

até 28 de abril de 2021

#vacinanao (#vacinanao) 
min_faves:2000 9 7 02 de setembro de 2020 

até 24 de abril de 2021

Fonte: autores.

Devido à extensão deste trabalho, escolhemos somente 11 tweets, sendo 6 
para a análise da #vacinanão e 4 para a análise da #vacinasim, além de 1 tweet 
com a #vacinanão que será analisado separadamente, por abranger um confronto 
de ideias. Além disso, foram selecionadas algumas respostas para análise também. 
A escolha leva em consideração aqueles tweets que demonstram, de maneira mais 
acentuada, a relação entre o discurso e o embate das vozes sociais que queremos 
analisar. Lembramos que o Twitter, enquanto ferramenta totalmente digital, não imita 
a interação verbal, nem a compromete, mas lhe dá outras formas, a atualiza.      Por-
tanto, entendemos que os sujeitos do ciberespaço são, claramente, agentes histori-
camente situados, participantes da vida social, e não podemos deixar de vê-los além 
de seu avatar e username. Sendo assim, é natural que encontremos no Twitter as 
mais diversas posições ideológicas refletidas em seus tweets.

Esses discursos, como quaisquer outros, são únicos; e se dirigem a um auditó-
rio social pretendido em um meio muito mais plural e com muito mais possíveis inter-
locutores do que um discurso face a face. Os interlocutores podem ser, praticamente, 
qualquer um com uma conta na rede social. Isso não significa, contudo, que o sujeito 
enunciador não tenha em seu horizonte o sujeito médio dos valores de determinado 
grupo social. Ainda que qualquer um possa ler, o sujeito ainda fala com um interlocu-
tor ideal em mente. 

Com essa reflexão, observamos que os filtros com as hashtags “#vacinasim” e 
“#vacinanao” são de grande importância, pois o uso de hashtags tem uma intenção 
explícita por parte dos enunciadores de orientar seus discursos a fim de alcançar de-
terminado auditório social. Assim sendo, o sujeito que faz o tweet com determinada 
hashtag se dirige àqueles interlocutores que fazem uso da mesma hashtag e se inclui 
aos valores das ideologias específicas da dita hashtag. Seja usando “#vacinasim” ou 
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“#vacinanao”, o interlocutor se posiciona em relação aos valores, às ideologias pre-
sentes nestes termos. Isso porque “na realidade, nunca pronunciamos ou ouvimos 
palavras, mas ouvimos uma verdade ou mentira, algo bom ou mal, relevante ou irre-
levante, agradável ou desagradável e assim por diante” (VOLÓCHINOV, 2017[1929], 
p. 181). O uso das hashtags tem, nesse sentido, um importante papel em explicitar 
as posições ideológicas antagônicas das quais nos referimos em nosso tema.

Quando Volóchinov (2017[1929]) trata sobre a questão da valoração e quais 
axiologias têm força o suficiente para entrarem no universo de valores de um grupo, 
ele aponta que “somente aquilo que adquiriu um valor social poderá entrar no mundo 
da ideologia, tomar forma e nele consolidar-se.” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 111, des-
taque do autor).

Contextualizando este princípio no terreno do nosso debate, isso significa dizer 
que um sujeito que se identifica com os valores que remetem “#vacinasim” repelirá 
outro indivíduo que se identifique com “#vacinanao”. Por mais que pareça óbvio, as 
implicações disso são muito sérias. Isso significa dizer que o sujeito que enuncia em 
uma rede social como Twitter, naturalmente está localizado em determinado con-
texto ideológico virtual semelhante ao seu e tende a nutrir-se dos mesmos valores 
aos quais é fiel e não diferentes. Podendo “seguir” e acompanhar apenas contas de 
usuários que lhe interessam, todos os seus discursos serão rodeados e nutridos por 
discursos com valores muito semelhantes aos seus. 

Disso surge o fato de que os interlocutores são ao mesmo tempo qualquer um 
com acesso ao Twitter e somente aqueles que seguem ao enunciador e que - pro-
vavelmente - concordam com ele e com seus valores. Um usuário, portanto, pode 
ficar limitado em uma bolha ideológica, dentro da qual todos podem percebê-lo e 
interagir com ele, mas somente se virarem seu olhar e segui-lo ou procurarem por 
ele. O usuário está muito mais passível de interação do que a interação face a face, 
sim, porque seu discurso fica registrado até que se apague a publicação e acessível 
a qualquer um a qualquer tempo, mas ao mesmo tempo limitado ao interlocutor pro-
vável - que pode ser todos e ninguém (caso o sujeito não tenha nenhum “seguidor” 
para ver suas postagens) ao mesmo tempo.

O que refletimos até o momento denuncia a homogeneidade característica do 
universo discursivo que nos permite perceber as diversas vozes sociais operantes 
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nos ambientes de interação. Mais especificamente, a dinâmica internacional do Twit-
ter, vimos como as hashtags ajudam a filtrar as ideologias antagônicas dos discursos 
pró e antivacina em foco na nossa análise. Sendo assim, o Twitter é nosso contexto 
interacional que evidencia o “encontro sociocultural de ideologias, que resulta em 
uma tensão de forças, onde diferentes vozes sociais se entrecruzam continuamente” 
(SANTOS, 2020, p. 44). Partimos, então, do princípio de que há muitos discursos a 
respeito da vacina, refletindo as mais diversas posições, sendo duas delas funda-
mentais (pró e contra) e que orientam os discursos a serem avaliados. É muito impor-
tante voltarmos nossa atenção para as especificidades de vozes que ecoam dentro 
das duas posições axiológicas antagônicas em questão. 

Na sequência, dedicamo-nos a analisar essas duas posições. Destacamos que 
os nomes e usuários dos usuários foram substituídos pelo código de seus tweets nas 
referências a fim de preservarmos a identidade dos enunciadores. Comecemos com 
a “#vacinanao”.

3.1 Discursos de #vacinanao

Antes de mais nada, precisamos localizar o contexto no qual os discursos 
aconteceram: 7 dos 9 tweets foram publicados entre setembro e dezembro de 2020, 
período durante o qual nenhum imunizante estava disponível e discutia-se muito a 
respeito de sua obrigatoriedade, de sua eficácia e segurança.

Tendo isso em vista, os discursos com “#vacinanao”, de alguma forma, respon-
dem às outras forças ideológicas postas em debate, opondo-se e constituindo seu 
sentido a partir dos outros discursos. No Brasil da época, as muitas dúvidas sobre 
as vacinas pairavam por todos os grupos sociais e estas respostas negativas a sua 
aplicação são esperadas em função da heterogeneidade que marca a vida em socie-
dade.  

Percebemos de maneira geral que as vozes atuantes nos discursos vinculados 
a “#vacinanao” giram em torno dos seguintes temas: “a vacina e o vírus que veio da 
China”, a “não obrigatoriedade da vacinação”, o fato de que “quem tomar a vacina 
será cobaia de um experimento que busca comprovar a eficiência do imunizante” e “a 
vacina de João Doria, governador do estado de São Paulo”. Estes temas entrelaçam 
entre si seus valores e é possível dizer que, internamente ao sentido da negação 
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a vacina, existem outros trabalhando para dar-lhe o sentido. A preocupação com a 
obrigatoriedade e com o fato de que a vacina em questão veio da China são as vozes 
que mais aparecem relacionadas à hashtag. Vejamos algumas ocorrências.

Começamos com o Tweet 1 (2020). Percebemos que seu enunciador se preo-
cupa com a legalidade da obrigatoriedade da vacinação enquanto compartilha um 
vídeo do governador João Doria defendendo essa mesma obrigatoriedade. Vemos 
ecoar neste discurso valores indignados com a aplicação forçada de uma “vacina 
experimental” e com a “possibilidade de colocar em risco a vida da sua cobaia.”. O 
enunciador ainda associa tal ato a tirania política. 

Em resposta à publicação, temos o Tweet 1b (2020). Nele, observa-se nova-
mente os valores de preocupação do enunciador com a própria segurança frente à 
pouca confiabilidade do imunizante criado na China. A ideologia defendida é: se a 
vacina vier da China, não há como haver segurança. 

Um valor muito semelhante é visto atuando na voz do enunciador do Tweet 
2 (2020). Seu enunciador desconfia que a China tenha criado o vírus da Covid-19 
para crescer sua economia vendendo respiradores, testes, vacinas e máscaras. Para 
expressar essa ideia, ele usa a “#VachinaNao” no final do texto, trocadilho com as 
palavras vacina e China, identificando-se com aqueles que defendem as ideologias 
referentes a não vacinação com o imunizante asiático. Na resposta a Tweet 2 (2020), 
Tweet 2b (2020) faz, também, um trocadilho com as palavras ditador e Doria, asso-
ciando o governador Doria a um ditador que impõe a vacinação ao público.

Enquanto isso, no discurso do Tweet 3 (2020) vemos o eco da desconfian-
ça a respeito da vacinação obrigatória e uma categorização que também associa 
a Covid-19 a sua origem oriental: “a gripe chinesa”. Nesta categorização, também 
podemos ver o eco de uma ideologia que culpa a China pelo novo coronavírus. No 
Tweet 3b (2020), em resposta ao Tweet 3 (2020), o enunciador proclama a liberdade 
do povo, em inglês, no que parece ser uma referência à constituição dos Estados 
Unidos da América. Na época da publicação, feita em 03 de setembro de 2020, é 
importante ressaltar, dado que toda palavra dita é dita por um sujeito historicamente 
localizado, que o presidente dos EUA Donald Trump era um grande crítico da China, 
da vacina e, inclusive, popularizou discursos acusando o país de ter criado o vírus. 
Estes valores ideológicos, como vimos, se refletem na publicação.
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Junto a isso, os valores que questionam a segurança da vacina também se 
refletem nos discursos dos Tweets 4 (2020) e 5 (2021). O Tweet 4 (2020)  assume, 
também, os valores dos grupos preocupados com a vacina que vem da China e de-
safia sua credibilidade, enquanto o Tweet 5 (2021) chama atenção pela associação 
de forças ideológicas entre 1) o pensamento político mais à esquerda, 2) o governa-
dor João Doria e 3) quem pede o impeachment do Presidente Jair Bolsonaro. O pre-
sidente Jair Bolsonaro, na época, também se opôs abertamente à compra da vacina 
chinesa e à obrigatoriedade da vacinação, em oposição ao discurso do governador 
de São Paulo. Para o sujeito que enuncia o Tweet 5 (2021), todos estes valores são 
opostos aos seus e, numa tentativa de apagar as vozes únicas de cada uma dessas 
ideologias opostas as suas, ignora suas unicidades e iguala todas em um só plano 
ideológico como se dissesse: quem for de esquerda se alia a João Doria e quer o 
impeachment de Bolsonaro.

A mesma negativa aos valores relacionados ao governador João Doria, mas 
desta vez em tom cômico, acontece no Tweet 6 (2020). O enunciador chama Doria 
de “Docinho”, um apelido dado ao governador por seus opositores e mostra aquilo 
que Faraco (2003) chamou de “filosofia do riso” da obra de Bakhtin:

Rir dos discursos deixa clara a sua unilateralidade e os seus limites, descen-
trando-os, portanto. A consciência socioideológica passa a percebê-los como 
apenas uns entre muitos e em suas relações tensas e contraditórias. (FARA-
CO, 2003, p. 79)

Isto é, o apelido evidencia a multiplicidade de discursos com os quais o sujeito 
não tem que concordar e denuncia e afirma a sua posição ideológica. Podemos ver 
aqui a atuação de uma força centrífuga agindo para debilitar a força ideológica es-
tabelecida. Como se dissesse “não aceito os valores de Doria, vou enfrentá-los com 
meu deboche, minha ironia, meu riso.” Na sequência, voltamo-nos para a posição 
oposta manifestada, com a #vacinasim no Twitter.

3.2 Discursos de #vacinasim

Observamos na seção anterior quais são as forças atuantes nas vozes sociais 
que reverberam dentro do discurso de “#vacinanao”. Agora voltamos nossa atenção 
para quais vozes que reverberam dentro do discurso “#vacinasim”. Antes de tudo, 
ressaltamos que a “#vacinasim” foi associada à campanha de mesmo nome (“Vacina 

DIEDRICH, M. S.; SILVA, G. A. da; SANTOS, J. R. F. dos. COVID-19 E A VACINA: 
DISCURSOS ANTAGÔNICOS NO TWITTER. 



18 19

QUESTÕES DE LÍNGUA(GEM) NA CONTEMPORANEIDADE: 
AMPLIANDO OLHARES E PERSPECTIVAS

Sim”) criada por um consórcio de veículos de imprensa brasileiros a fim de incentivar 
a vacinação. Partindo disso, fica evidente que os principais valores ideológicos vincu-
lados a esta hashtag são de estímulo à vacinação (em todos os 25 tweets), discursos 
de comemoração pela vacinação (em 16 tweets), discursos de exaltação e estima do 
Sistema Único de Saúde (em 10 tweets) e à Ciência (em 4 tweets), discursos de es-
tímulo à medidas de proteção individual, como uso de máscaras e isolamento social 
(em 4 tweets), de expectativa à vacinação (em 2 tweets) e discursos que pedem a 
saída do Presidente da República (em 1 tweet).

Iniciamos falando sobre o Tweet 7 (2021), que faz referência explícita, tanto no 
verbal quando no não verbal, à associação do presidente da República com o nega-
cionismo científico e com conspirações contra o imunizante de origem chinesa. 

Percebemos que se por um lado os discursos vinculados a “#vacinanao” res-
pondem concordando com os valores ideológicos associados a direita política, ao 
Presidente, à negação científica, os discursos vinculados a “#vacinasim” remetem 
à angústia do povo brasileiro que espera pela vacina, comparando o clamor do se-
nhor que está sendo vacinado com um grito entalado do povo. Além disso, quando 
a legenda frisa que o senhor que diz “Bolsonaro, não” foi torturado, temos também 
indícios de que o enunciador reforça a relação entre a Ditadura Militar e o presidente 
Bolsonaro, que várias vezes já trouxe a ditadura militar em suas falas (CAMPOS, 
2019; FREITAS, 2021).

Já no Tweet 8 (2021), vemos claramente a relação entre o discurso vinculado 
à #vacinasim e a valorização da ciência, pesquisa, agentes de saúde e, novamente, 
valorização do SUS. O discurso evoca as vozes sociais que apoiam os cientistas e a 
dedicação dos trabalhadores que se empenham pela vacina, relacionando a vacina 
ao trabalho de “salvar vidas”.

No Tweet 9 (2021), temos uma postagem que traz a campanha Vacine Sim, 
realizada pela Rede Globo de televisão. A postagem mostra um vídeo dos participan-
tes do programa Big Brother Brasil, reality show da emissora, recebendo camisetas 
com a frase “vacina sim” e comentando sobre a importância da vacina. A campanha, 
transmitida em um dos programas de maior audiência da emissora, também demos-
tra a que voz social esse enunciador está relacionado. O posicionamento nessa pos-
tagem, além de enfatizar a importância da vacina, também frisa os procedimentos de 
prevenção do contágio de coronavírus.
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Para finalizar, observamos que no Tweet 10 (2021) é possível ver o confronto 
na primeira frase: para quem não acreditava. Aqui, o enunciador traz para a discus-
são todas as outras vozes opostas que vão contra seu posicionamento favorável à 
vacina, reforçando mais uma vez o que os estudos da ADD discutem, que na intera-
ção e no discurso, temos um “contexto de circulação e confronto de vozes sociais” 
(SANTOS, 2020, p. 44). E para rebater essas vozes opostas, de forças centrípetas, 
o enunciador traz um argumento embasado em dados de pesquisas que mostram 
como o isolamento social dá resultado no combate à propagação do vírus. Quando, 
no discurso, o enunciador fala sobre pesquisas científicas, lockdown e usa a #vaci-
nasim, mais uma vez ele se ancora em vozes que valorizam a ciência e acredita nos 
benefícios da vacina.

Mesmo aqui não cabendo a análise dos outros tweets, chamamos atenção 
para dois detalhes. Todos apresentam elementos que vão em oposição aos valores 
contidos em tweets que usam “#vacinanao” e vemos a emergência da “#VacinaPara-
Todos”, usada em 6 tweets. Em sua unicidade, quando pedem vacina para todos, os 
sujeitos desses discursos se opõem ao medo e desconfiança dos sujeitos que usam 
“#vacinanao” em relação ao imunizante chinês, não acreditam (ou consideram) que 
sua liberdade será cerceada caso a vacinação seja obrigatória e não acreditam (ou 
consideram) que sejam cobaias.

Esse conflito entre as hashtags opostas aqui apresentadas é nítida, mas em 
um tweet específico fica ainda mais visível. Dedicamos um espaço separado para 
essa análise na próxima seção.

3.3 Discursos conflitantes 

No Tweet 11 (2021), apresentando a #vacinanão, temos mais duas # falando 
sobre comunismo e a recusa a usar máscaras e um enunciado que, claramente, evi-
dencia as vozes sociais negacionistas que vinculam os protocolos de saúde às ideo-
logias como do comunismo e posição política de esquerda. Tudo isso relacionado ao 
elogio ao presidente Bolsonaro, chamando-o de mito e dizendo que ele está “dando 
aula” quando vai contra a esses protocolos.

Em resposta a esse tweet, temos o Tweet 11b (2021), no qual, em um tom irôni-
co, o enunciador em resposta pede como se imaginaria a postagem de alguém que 
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se define como “conservador, cristão, patriota” no Twitter. Aqui nos concentramos 
nas vozes sociais que se manifestam. O enunciador dessa resposta associa o Tweet 
11 (2021) e seu enunciador às vozes relacionadas ao Presidente do Brasil, contrárias 
ao lockdown, ao comunismo e à vacinação, à imagem do indivíduo “conservador, 
cristão e patriota” com o qual o presidente e o enunciador se identificam. Apontamos 
que esta associação de valores também age como uma tentativa de homogeneizar 
as vozes discordantes na imagem de um só plano como vimos anteriormente no 
Tweet 2 (2020), desconsiderando as nuances da unicidade de cada uma das forças 
ideológicas referidas. Também vemos o conceito de força centrífuga em ação como 
se afirmasse: “não concordo com os valores desse cidadão ‘conservador, cristão e 
patriota’, vou confrontá-lo com minha ironia. Há, aqui, uma tentativa de recriar valo-
res.

A relação de confronto e embate se dá porque é “no ambiente de tensão e 
luta de vozes sociais que atuam tendências, forças que definem a maneira de cada 
interlocutor agir discursivamente” (SANTOS, 2020, p. 42). Dois tweets opostos, de 
interlocutores que se posicionam e acreditam em coisas diferentes, confronta-se no 
discurso e mostram suas ideologias por meio do discurso. Vozes distintas que entram 
em embate na troca de tweets, com forças a favor e contra a vacina, mas que vão 
muito além disso. São discursos que mostram o perfil social, cultural e ideológicos 
dos dois indivíduos que se confrontam nessa interação. Esse confronto e tensão dão 
mais análises e discussões, deixamos aqui a possibilidade de expansão desse estu-
do.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma vez evidenciadas as forças sociais atuantes na produção e na recepção 
dos discursos antagônicos sobre a vacina de Covid-19 nas hashtags #vacinasim e 
#vacinanao no Twitter, podemos concluir que é possível observar, de fato, um jogo 
muito bem definido de forças atuantes na dinâmica internacional das vozes sociais 
nos discursos analisados. Percebemos que esse jogo de forças se dá por conta da 
interação entre sujeitos localizados historicamente e que é impossível analisarmos 
um discurso sem considerarmos o lugar único de cada falante. Percebemos também 
que nesses jogos de forças não há vencedores, mas que há, sim, orientações por 
parte dos sujeitos a determinados horizontes de valor, que tendem a moldar seu 
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discurso. Ao mesmo tempo, há forças que lutam para que os valores ideológicos se-
jam atualizados, dando formas novas a forças já estabelecidas, desafiando-as com 
ironias e risos, ainda que para isso precisem, de alguma forma, igualá-las em uma 
tentativa de homogeneização. Foi possível observarmos que os valores relacionados 
a “#vacinasim” são de apoio, incentivo, gratificação ao Sistema Único de Saúde e à 
Ciência, enquanto os valores relacionados a “#vacinanao” se aproximam muito de 
discursos desconfiados da ciência, conspiratórios e ofensivos.

Destacamos, por fim, a importância de um olhar atento aos discursos circulan-
tes nas redes sociais, por conta de seu rico material de análise. Esta reflexão não 
se esgota neste capítulo, acreditamos que ela possa continuar em futuros trabalhos 
acerca dos valores sociais que circundam e fundamentam a interação humana.

REFERÊNCIAS 

BAKHTIN, Mikhail Mikhailovich. Para uma filosofia do Ato Responsável. [Tradução 
aos cuidados de Valdemir Miotello & Carlos Alberto Faraco]. São Carlos: Pedro  & 
João Editores, 2017. 160 p.

CAMPOS, João Pedroso de. Doze vezes em que Bolsonaro e seus filhos exaltaram 
e acenaram à ditadura. Veja, 1 nov. 2019. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/
politica/doze-vezes-em-que-bolsonaro-e-seus-filhos-exaltaram-e-acenaram-a-dita-
dura/>. Acesso em 03 meio 2021.

FARACO, Carlos Alberto. Linguagem e diálogo: as ideias linguísticas do Círculo 
de Bakhtin. Curitiba: Criar edições, 2003.

FREITAS, Carolina. Bolsonaro exalta ditadura militar e volta a dizer que Forças Arma-
das garantirão “liberdade”. Valor econômico, 15 abr. 2021. Disponível em: <https://
valor.globo.com/politica/noticia/2021/04/15/bolsonaro-exalta-ditadura-militar-e-volta-
-a-dizer-que-forcas-armadas-garantirao-liberdade.ghtml>. Acesso em 03 maio 2021.

SANTOS, João Ricardo Fagundes dos. A dinâmica internacional em um colégio 
da Brigada Militar: os rituais de interação, as vozes sociais e as fronteiras discursi-
vas. 2020. 162 f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade de Passo Fundo, 
RS, 2020.

TWEET 1. Alguém explica pra ele o artigo 15 do Código Civil? Art. 15. Ninguém 
pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida,a tratamento médico 
ou a intervenção cirúrgica. Vacina experimental,por si só,tem a possibilidade 
de colocar em risco a vida da sua cobaia. #AbaixoaTirania. 16 out. 2020. Disponí-
vel em: <https://twitter.com/Biakicis/status/1317210389436878848>. Acesso em: 03 
maio 2021.

DIEDRICH, M. S.; SILVA, G. A. da; SANTOS, J. R. F. dos. COVID-19 E A VACINA: 
DISCURSOS ANTAGÔNICOS NO TWITTER. 



22 23

QUESTÕES DE LÍNGUA(GEM) NA CONTEMPORANEIDADE: 
AMPLIANDO OLHARES E PERSPECTIVAS

TWEET 1b. Só tomarei está vacina depois que população da China e todos os 
cientistas aprovarem a vacina menos os chineses, sinal que nunca tomarei 
está vacina. #VacinaNao. 16 out. 2020. Disponível em: <https://twitter.com/Salva-
do89779435/status/1317237170399268870>. Acesso em: 03 maio 2021.

TWEET 2. O vírus veio da CHINA. A CHINA vendeu testes. A CHINA vendeu 
respiradores. A CHINA vendeu máscaras. A CHINA aumentou o PIB. A CHINA 
vende a vacina. Ah, ‘super normal’ tudo isso, nada pra desconfiar e tal… #Va-
chinaNao. 17 de out. 2020. Disponível em: <https://twitter.com/henriolliveira_/sta-
tus/1317306254956560385>. Acesso em 03 maio 2020. 

TWEET 2b. A China e Ditadoria querem cobaias. #VacinaNao #VacinaObriga-
toriaNao. 17 de out. 2020. Disponível em: <https://twitter.com/ErlanyDuarte/sta-
tus/1317317279487590403>. Acesso em: 03 maio 2021.

TWEET 3.  Se a vacina é tão eficiente, quem for vacinado está imune. Neste 
caso, quem não tomar a vacina e pegar a gripe chinesa não irá contaminar os 
que foram vacinados. Não há nenhuma lógica no discurso de que todos de-
vem se vacinar por amor ao próximo. PENSEM. 03 de set. 2020. Disponível em: 
<https://twitter.com/profpaulamarisa/status/1301565011517673473>. Acesso em: 03 
maio 2021.

TWEET 3b. #vacinanao we the people are free!! 03 set. 2020. Disponível em: 
<https://twitter.com/CazuzaAmauri/status/1301587491347103748>. Acesso em: 03 
maio 2021.

TWEET 4. Sim, COBAIA! E é por isso que querem CPF, RG e tudo mais de quem 
tomar… isso serve pra ver se está dando certo kkkkk. Um ano depois vai ligar 
alguém pra vc ‘vc está bem? Conte seus dedos da mão… lembra seu nome?’ 
kkkkkk TO FORA!!!! NÃO VOU TOMAR!! #NãoSouCobaia #VacinaNao. 18 de out. 
de 2020. Disponível em: 
<https://twitter.com/hank_ww/status/1317861140270096386>. Acesso em: 03 maio 
2021.

TWEET 5. Aos esquerdistas e ‘dorianos’ que estão esperando ansiosamente e 
pedindo fora bozo que sejam os primeiros da fila. #VacinaNao. 17 de jan. 2021. 
Disponível em:
 <https://twitter.com/marcelo7pacheco/status/1350939985315323905>. Acesso em: 
03 maio 2021.

TWEET 6. Você tomará a vacina chinesa do Docinho? Sim/Não #VachinaNao. 16 
out. 2020. Disponível em: 
<https://twitter.com/Jouberth19/status/1317180698952933377>. Acesso em: 03 maio 
2021.

DIEDRICH, M. S.; SILVA, G. A. da; SANTOS, J. R. F. dos. COVID-19 E A VACINA: 
DISCURSOS ANTAGÔNICOS NO TWITTER. 



24 25

QUESTÕES DE LÍNGUA(GEM) NA CONTEMPORANEIDADE: 
AMPLIANDO OLHARES E PERSPECTIVAS

TWEET 7. O grito entalado na garganta do povo brasileiro nesse momento! 
#VacinaSIM #BolsonaroNÃO. No video, Antonio Pinheiro Salles, 83, jornalista e 
advogado, foi preso e torturado brutalmente por 9 anos pela ditadura militar. 04 
mar. 2021. Disponível em:
<https://twitter.com/natbonavides/status/1367530532880457731>. Acesso em: 03 
maio 2021.

TWEET 8. Chegou meu dia !!!! Que emoção !!! Meu agradecimento aos cientis-
tas que desenvolveram vacinas em tempo recorde, ao SUS que tem mostrado 
toda sua importância e aos agentes de saúde que se dedicam incansavelmente 
a salvar a vida dos brasileiros. Viva o SUS!!! #vacinasim. 15 abr. 2021. Disponí-
vel em: <https://twitter.com/LeilaneNeubarth/status/1382779512287604736>. Aces-
so em: 03 maio 2021.

TWEET 9. Hoje os meus brothers receberam camisas da campanha #Vacina-
Sim que tem como objetivo reforçar a importância da vacinação contra o co-
ronavírus no país. Não esqueça de usar máscara, álcool em gel e manter o 
distanciamento social, tá? 28 abr. 2021. Disponível em: <https://twitter.com/bbb/
status/1387401446895890435>. Acesso em: 03 maio 2021.

TWEET 10. Para quem não acredita em isolamento social. Após 3 semanas de 
lockdown no Ceará, 83,5% de redução nas mortes. #lockdown2021 #fiqueemca-
sa #VacinaSim. 03 abr. 2021. Disponível em: <https://twitter.com/EmersonAnomia/
status/1378370725015355392>. Acesso em: 03 maio 2021.

TWEET 11. Bolsonaro é mito, dando aula na esquerda. Lockdown oara [para] 
controle da população e imposição comunista não funciona. #VácinaNão #Fo-
raComunismo #NãoUsoMáscara. 24 abr. 2021. Disponível em: <https://twitter.com/
ElesbaoDudu/status/1386130420945854467>. Acesso em: 03 maio 2021.

TWEET 11b. Conservador, cristão, patriota. Ta isso na bio, como vc imagina o 
post? 24 abr. 2021.
Disponível em: <https://twitter.com/MauMeirelles/status/1386125614340583424>. 
Acesso em: 03 maio 2021.

VOLÓCHINOV, Valentin. Marxismo e filosofia da linguagem. Problemas funda-
mentais  do método sociológico na ciência da linguagem. Tradução, notas e 
glossário Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo. São Paulo, Editora 34, 2017.

DIEDRICH, M. S.; SILVA, G. A. da; SANTOS, J. R. F. dos. COVID-19 E A VACINA: 
DISCURSOS ANTAGÔNICOS NO TWITTER. 



24 25

QUESTÕES DE LÍNGUA(GEM) NA CONTEMPORANEIDADE: 
AMPLIANDO OLHARES E PERSPECTIVAS

PECULIARIDADES ACÚSTICAS PRESENTES EM 
VOGAIS A PARTIR DA FALA DE INFORMANTES HOMENS 

AUTODECLARADOS GAYS E HETEROSSEXUAIS
doi: 10.48209/978-65-29949-07-7

Eduardo Barbuio
Julia Larré

Suzana Ferreira Paulino
Diana Vasconcelos Lopes

INTRODUÇÃO

As características da fala de um determinado indivíduo podem, sutil ou aberta-
mente, transmitir informações sobre sua associação em certos grupos sociais. Essas 
associações, por sua vez, podem ser evidenciadas por idade, etnia, faixa etária, con-
dição econômica, grau de instrução educacional ou até mesmo orientação sexual. 

Descobertas bastante interessantes, a respeito das peculiaridades da lingua-
gem utilizada por pessoas de diferentes orientações sexuais, têm sido realizadas 
pelas pesquisas linguísticas contemporâneas (GAUDIO, 1994; LINVILLE, 1998, RO-
GERS, HENRY, & SMYTH, RON 2003, MUNSON, MCDONALD, DEBOE & WHITE, 
2006, LEVON, 2006, 2007, PODESVA, 2011, CAMPBELL-KIBLER, 2011, TRACY, 
BAINTER E SANTARIANO, 2015), mulheres heterossexuais e lésbicas (MOONWO-
MON-BAIRD, 1997) e nos últimos anos, pesquisas relacionados a pessoas transe-
xuais (ZIMMAN, 2013). A grande maioria desses estudos foi realizada principalmente 
entre sujeitos falantes de língua inglesa. Com efeito, muito pouco foi estudado entre 
falantes de outros idiomas. E, no Brasil, a situação não é diferente.

  Diante do exposto, nossa pesquisa, intitulada Análise Acústica de Formantes 
e Duração de Vogais da Fala de Homens Gays e Heterossexuais possui, como ob-
jetivo, avaliar a existências de características fonéticas de falas lidas por falantes do 
sexo masculino que podem ser usadas para identificá-los como de orientação sexual 
gay ou heterossexual a partir da fala lida de 14 homens nascidos e moradores da 
cidade de Recife - PE, separados em dois grupos. Em um grupo, foram investigados 
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7 indivíduos, que se autodeclararam homossexuais. A esses, nos referiremos nesse 
trabalho, utilizando o termo gays.  No segundo grupo, encontram-se os outros 7 indi-
víduos, autodeclarados heterossexuais. 

Nossa hipótese é que, por estar nossa pesquisa fundamentada em parâmetros 
de análise acústica da fala de estudos anteriores, especialmente em pesquisas reali-
zadas entre falantes de língua inglesa, e por também seguir as metodologias e parâ-
metros utilizados nesses trabalhos, confirmem-se possíveis características univer-
sais e peculiares, que possam caracterizar a fala de homens gays e heterossexuais.

Justifica-se, assim, este trabalho por apresentar um novo olhar em torno dos 
estudos das peculiaridades acústicas da fala de homens gays e heterossexuais. Tra-
ta-se, pois, de um trabalho que pretende contribuir não apenas para o preenchimento 
das lacunas presentes dos novos estudos da Sociolinguística, como também para a 
ampliação das discussões acerca dos mais recentes pressupostos teóricos na área.

Para buscarmos essas respostas, nos apoiaremos nos pressupostos teóricos 
da Sociolinguística Variacionista de Labov (1972, 1974 e 1982 e 1994) e Eckert (1989, 
1997, 2000, 2003, 2005, 2010, 2012), e sobre testes de percepção da fala, inspirados 
por trabalhos desse tipo, realizados, dentre outros, por Gaudio, 1994; Smyth, Jacobs 
e Rogers, 2003; Levon, 2007; Campbell-Kibler, 2011; Lopes, 2012 e Tracy, Bainter e 
Santariano, 2015. A seguir faremos considerações sobre outro parâmetro de análise 
utilizado em nossa pesquisa.

METODOLOGIA

Nossa pesquisa se caracteriza como um estudo de cunho descritivo, uma vez 
que seu objetivo central é o de identificar a possível relação entre certas característi-
cas da produção acústica, encontradas na fala dos informantes e a orientação sexual 
desses informantes homossexuais ou heterossexuais. Esses dados foram obtidos, a 
partir da gravação de áudio, de trechos lidos por nossos informantes.

Participaram de nossa coleta de dados 14 informantes, que aceitaram partici-
par dos trabalhos e autorizaram, voluntariamente, ter suas vozes gravadas em áudio. 
Essas gravações envolveram a leitura de um trecho com a duração de aproximada-
mente 35 segundos. A gravação foi feita por meio do software PRAAT 4.1.44 (BOER-
SMA e WEENNINK, 2016), numa taxa de amostragem de 44.100 KHz. Foi pedido a 
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todos os informantes que lessem um mesmo trecho de texto, em velocidade natural, 
com a boca distante 10 centímetros do microfone, como se estivessem lendo para 
um grupo de amigos próximos que estivessem presentes na sala. 

As partes da leitura gravada e selecionadas para o corpus da pesquisa foram 
parte do protocolo de Laver (VPAS) traduzido e adaptado por CAMARGO e MADU-
REIRA (2008) para o português brasileiro, que a partir do trabalho de LAVER et al., 
(1981) criaram um protocolo de qualidade de voz de referência na análise fonética e 
fonoaudiológica do Brasil.

Os 14 informantes são moradores de Recife - PE; todos nascidos na cidade, 
na qual passaram a maior parte da vida. Os informantes gays são todos amigos, 
fazem parte de uma mesma comunidade de fala, se encontram com certa frequên-
cia (geralmente aos finais de semana e feriados). Quando juntos, em momentos de 
lazer, fazem uso de expressões, entonação e características peculiares da fala que 
comumente são tidas como características típicas da fala gay da cidade de Recife. 
O mesmo acontece com os indivíduos da comunidade de fala formada por nossos 
informantes homens de orientação heterossexual. Ou seja, são todos amigos, se 
encontram ocasionalmente, e quando o fazem, utilizam aspectos da fala comum aos 
homens heterossexuais recifenses. Não temos informações se os informantes gays 
e os heterossexuais possuem algum tipo de contato.

Com relação à análise acústica da produção oral, analisamos pontos próximos 
aos que foram apontadas na literatura em língua inglesa ((LEVON, 2007; PODESVA, 
2007; MUNSON, 2007; CAMPBELL-KIBLER, 2011; ZIMMAN, 2010, 2013; TRACY; 
BAINTER e SANTARIANO, 2015), como sendo as principais marcas distintivas com 
relação à fala de homens gays e heterossexuais. Ou seja, variáveis cujo significado 
social está relacionado à identidade gay e que se diferencia da fala associada aos 
homens heterossexuais. 

Revisão de estudos sobre produção da fala de homens gays e                         
homens heterossexuais, falantes de língua inglesa.

A imensa maioria dos estudos linguísticos, cuja ênfase recai nas discussões 
acerca da orientação sexual e sua relação com a produção oral da fala, tem sido 
desenvolvida entre falantes inseridos em comunidades de fala, nas quais a língua 
inglesa era utilizada. 
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Esses trabalhos, em sua quase totalidade, têm investigado, entre outros aspec-
tos, o estudo das vogais (duração, F1 e F2). As investigações buscam compreender 
se esses aspectos se inter-relacionam, e, em caso positivo, como se associam à 
questão da orientação sexual dos falantes, comparando-se, em geral, a fala de ho-
mens gays e heterossexuais.

Segundo Munson (2006), traços da voz também podem refletir muitas caracte-
rísticas sociais, e ainda permitir que o ouvinte levante hipóteses sobre os possíveis 
grupos e comunidades dos quais o indivíduo participa. Ainda para Munson (2006), a 
fala, além de carregar essas “mensagens” sobre as características sociais das pes-
soas, pode também oferecer “dicas” a respeito da orientação sexual dos falantes. 

A noção do que pode ser compreendido por “fala gay” tem sido bastante deba-
tida por pesquisadores. Alguns argumentam que a fala dos homens gays se faz pe-
culiar, não apenas por aspectos de produção acústica, mas por também apresentar 
diferenças lexicais e em nível sociodiscursivo (GAUDIO, 1994, SMYTH, JACOBS e 
ROGERS, 2003).

Contudo, Kublick (2000) defende não ser viável uma excessiva simplificação 
dessas discussões, uma vez que não seria possível agrupar algumas peculiaridades 
encontradas na fala de um determinado número de falantes, e atribuir a essas carac-
terísticas o rótulo de “fala gay”. Para esse autor, não seria razoável pressupor que 
todos os gays do mundo falassem daquela mesma maneira.

The fact that a homossexual do X, certainly does not make X a homossexual, 
thus under no circunstances spoken characteristics found in a certain group 
of speakers should be considered or claimed as a all gay or lesbian language”  
(Kublick, 2000, p.247). 2

Ainda segundo o referido pesquisador, quando algumas características são en-
contradas na fala de certos homens gays, estas não devem jamais ser considera-
das como características peculiares à “fala gay”, como entendem alguns estudiosos. 
Assim, dado que existe uma enorme diversidade de fala nas sociedades, como, por 
exemplo, diversidade regional, variação entre faixas etárias ou classes sociais, não 

2  O fato de um homossexual fazer X, certamente não faz de X um homossexual, portanto 
de forma nenhuma as características da fala encontradas em determinados grupos de falantes 
devem ser consideradas ou alegadas como uma linguagem comum para todos os gays e lésbicas                     
(Tradução nossa).
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seria diferente entre as comunidades de fala formadas por homens gays. Portanto, 
quando algumas características linguísticas são encontradas, ao se examinar um 
dado grupo de falantes ou uma comunidade de fala específica, deve-se considerar 
que tais peculiaridades são específicas e, portanto, pertinentes à fala dos indivíduos, 
envolvidos naquela determinada comunidade de fala.

Kublick (2000) ratifica suas ideias, com o argumento de que só será possível 
afirmar com certeza que existe uma chamada “fala gay”, quando um pesquisador 
provar que todos os indivíduos homossexuais do mundo fazem uso de certas carac-
terísticas em comum em suas falas.

Os estudos mais recentes da sociofonética, relacionados à questão da percep-
ção da orientação sexual de pessoas através da audição de vozes, estão diretamente 
relacionados a uma pesquisa precursora, realizada por Gaudio (1994). O pesquisa-
dor desenvolveu uma metodologia e algumas técnicas, que posteriormente serviram 
de parâmetro e orientação para várias pesquisas subsequentes, como os estudos 
posteriores de Smyth e Rogers (2002); Smyth, Jacobs e Rogers (2003); Munson et 
al. (2006); Munson (2007); Levon (2007); e Tracy, Bainter e Santariano (2015).

As características acústicas das vogais têm sido objeto de estudo frequente 
em pesquisas relacionadas à percepção e sexualidade de homens gays e heteros-
sexuais. Entre os estudos de língua inglesa, os principais aspectos analisados, com 
relação às vogais, foram as médias dos formantes, F1 e F2 e a duração.

Pierrehumbert et al. (2004) investigou um grupo com um grande número de 
sujeitos participantes (homens e mulheres) que se declararam de diferentes orien-
tações sexuais, num total de 103 informantes.  Entre todos, 55 se declaram como 
sendo exclusivamente gays ou heterossexuais. Cinco vogais foram medidas: /i/, /e/, 
/æ/, /a/ e /u/.  Entre outras variáveis verificadas, as médias de F1 e F2 dessas cinco 
vogais foram medidas. As médias de F1 e F2 encontradas entre falantes gays foram 
maiores, não apenas do que a dos falantes heterossexuais, como também teve valor 
superior à média apresentada por indivíduos de todas as orientações sexuais, pre-
sentes no estudo. 

Munson et al. (2007) examinou a percepção da fala e a produção de 44 indiví-
duos de diferentes sexos biológicos e orientações sexuais, sendo homem heteros-
sexual, homem gay, lésbicas, mulher bissexual, homem bissexual e mulher heteros-
sexual. No que diz respeito à comparação entre a produção de informantes homens 
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exclusivamente gays e homens apenas de orientação heterossexual, o F1 produzido 
por homens gays das vogais /a/, /æ/, e /ɛ/ foram de médias significativamente mais 
altas.

A questão da duração também tem sido vastamente utilizada em análises das 
vogais, sendo suas medidas sempre apresentadas por meio de milissegundos (ms). 
No estudo de Smyth et al. (2003), os homens gays produziram vogais mais duradou-
ras que os homens heterossexuais. As vogais produzidas por falantes gays também 
foram verificadas como mais duradouras nas pesquisas de Pierrehumbert et al. 2004 
e Munson et al., 2006). Também mais longas foram as vogais observadas entre gays 
falantes do inglês canadense. (RENDELL, VASEY, e McKENZIE, 2008). 

Em estudo desenvolvido por Tracy, Bainter e Santariano, (2015), os gays pro-
duziram vogais mais duradouras do que os heterossexuais, quando analisadas as 
vogais produzidas isoladamente, e também entre as vogais produzidas em meio a 
outras palavras. O mesmo resultado foi conferido quando envolvia as vogais produ-
zidas em contextos maiores de leitura de textos. 

De modo geral, a duração mais longa das vogais produzidas por falantes da 
língua inglesa quase sempre é atribuída a falantes gays. Com efeito, a duração das 
vogais produzidas por homens gays e heterossexuais se apresentam, no mínimo, 
com durações próximas. 

Não encontramos pesquisas realizadas entre falantes de língua portuguesa, 
que busquem verificar as médias dos primeiros dois formantes das vogais e tampou-
co a duração, ou que as relacione a aspectos da produção e percepção e orientação 
gay ou heterossexual de homens. Diante disso, em nossa pesquisa, verificaremos 
F1, F2 e a duração das sete vogais orais tônicas do português falado no Brasil, sendo 
/a/ (par), /Ɛ/, (mel), /e/ (você), /i/ (giz), /Ɔ/, (sol), /o/ (pôs) e /u/ (luz).

Resumidamente, pretendemos verificar F1, F2 e a duração das vogais, pois 
nos trabalhos desenvolvidos entre homens gays e heterossexuais (falantes de língua 
inglesa), essas são as peculiaridades que parecem estar relacionadas à percepção 
da orientação sexual dos falantes. Partimos do pressuposto que também possa ha-
ver alguma relação entre esses aspectos de produção oral entre falantes da língua 
portuguesa.
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Formantes são concentrações de energia dados por frequência em determina-
dos locais do espectro sonoro. Embora uma infinidade de números de ressonâncias 
teoricamente descreva a configuração do trato vocal, F1 e F2 são os formantes de-
terminantes das diferenças dos sons das vogais. Ou seja, a localização da frequência 
de F1 e F2 produz uma melhor percepção, possibilitando que o ouvinte responda, 
realizando julgamentos sobre qual vogal ouviu.

O primeiro formante (F1) está relacionado ao grau de abertura de uma vogal, 
isto é, o abaixamento da mandíbula e o consequente deslocamento da língua no 
plano vertical, que é tão mais agudo quanto maior for a abertura de boca e o grau 
de anteriorização da língua. Já o segundo formante (F2), se relaciona ao quanto a 
faringe está livre ou não, pelo deslocamento da língua ao plano horizontal, sendo tão 
mais alto quanto maior for o espaço faríngeo (Behlau et al., 2004).

Sons Vocálicos

No processo de produção das vogais não se evidencia qualquer tipo de fricção 
do ar, permanecendo o canal articulatório relativamente amplo. Segundo Machado 
(2010), a qualidade desses sons é definida, tradicionalmente, a partir de três parâ-
metros: 

1- dimensão vertical (grau de abertura) – correspondente à elevação gradual da 
língua em direção ao teto da boca;

2- dimensão horizontal – que retrata o avanço ou recuo do corpo da língua; 
3- grau de arredondamento dos lábios.

Vogais orais tônicas do Português Brasileiro

As vogais orais do português brasileiro se apresentam-se subdivididas entre as 
(portadoras de acento), as pretônicas (não portadoras de acento, e que precedem a 
vogal tônica) e por fim, as postônicas (não portadoras de acento e que sucedem a 
vogal tônica).  Ao todo, são sete vogais orais tônicas:  /a/, / Ɛ /, /e/, /i/, / Ɔ /, /o/ e /u/.  
Esses sons foram classificados por Câmara Jr. (1976), com relação à articulação, 
em termos de altura da língua, em vogal baixa (/a/), vogais médias de primeiro grau 
(/Ɛ/ e /Ɔ/), vogais médias de segundo grau (/e/, /o/) e vogais altas (/i/,/u/).  No que diz 
respeito ao movimento da língua, e considerando as porções anterior e posterior da 
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cavidade bucal, a vogal mais posterior é a /u/ e a mais anterior é a vogal /i/, sendo a 
vogal /a/ a de posição mais central. As outras vogais médias se apresentam em uma 
posição intermediária. A posição tônica da vogal em sua articulação apresenta pleni-
tude e melhor nitidez dos traços distintivos vocálicos. 

Relações acústico-articulatórias das vogais

Os sons vocálicos são produzidos por meio da passagem das correntes de ar 
ao transpor as pregas vocais em situações de estreitamento, que ocasionam uma 
vibração na laringe. Tal vibração se modifica ao longo do trato vocal, que, por sua 
vez, apresenta cavidades de ressonância intensificadas, as quais são referidas como 
formantes. 

Para a caracterização acústica das vogais, nos basearemos nos valores das 
frequências dos formantes. Considera-se por formantes as regiões de frequência 
ressaltadas no espectro em decorrência do formato que o trato vocal assume, e, em 
especial, pela ação do movimento do dorso da língua para que a realização desses 
sons ocorra. 

Há vários formantes. No entanto, a maioria dos estudos, que analisam os sons 
vocálicos, e, em particular, os trabalhos que realizaram análises da produção de vo-
gais de homens de orientação sexual gay e heterossexual, mediram as reais frequên-
cias dos dois primeiros formantes. Por também ser esse, o foco de nossa pesquisa, 
analisaremos igualmente os dois primeiros formantes, aos quais são referidos por F1 
e F2.

As pressuposições teóricas para a observação de F1 e F2 em nossa pesquisa 
têm por base a Teoria Acústica de Produção da Fala (FANT, 1960). Esse modelo, uti-
lizado até os dias de hoje, considera uma relação de conexão entre o dado articula-
tório e o acústico, de forma que se faz possível inferir o movimento dos articuladores 
por meio dos valores de seus formantes. No que diz respeito às vogais, essa inferên-
cia é possível, pois o correlato articulatório do primeiro formante (F1) é o movimento 
de abertura da mandíbula, e o do segundo formante (F2) é o movimento antero-pos-
terior do dorso da língua. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Segundo Fant (1960), a associação entre o aspecto acústico e o articulatório 
para a caracterização das vogais, a partir dos dois primeiros formantes, pode ser 
explicado da seguinte maneira: o primeiro (F1) corresponde à altura da língua e o 
segundo (F2), ao movimento horizontal da língua. No que corresponde à altura da lín-
gua (eixo vertical), F1 é inversamente proporcional a ela. Por conseguinte, as vogais 
altas apresentam F1 baixo e as vogais baixas, têm seu F1 alto. Sobre o movimento 
do dorso da língua e seu deslocamento (eixo horizontal), ao se anteriorizar e se re-
trair, as vogais mais anteriores apresentam F2 mais alto e nas posteriores, o F2 é 
mais baixo. Já as vogais médias e centrais apresentam valores intermediários.

Na Figura 1 é possível compreender melhor essa relação, por meio da visua-
lização de um diagrama esquemático do posicionamento das vogais em relação à 
altura e ao recuo/adiantamento da língua no trato oral. Essa correlação acústico-arti-
culatória possibilita a identificação das vogais.

Figura 1. Representação acústico-articulatória das vogais com relação ao
quadrilátero vocálico do PB (RUSSO; BEHLAU, 1993, p. 36).
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Para a mensuração dos valores dos dois primeiros formantes das amostras 
de vogais, retiradas da fala de nossos informantes, também utilizaremos o software 
PRAAT (BOERSMA e WEENINK, 2016). A fim de obter os valores de F1 e F2, apre-
sentados nas vogais, nos guiaremos por meio da faixa azul, que aponta a presença 
dos formantes em um determinado trecho de fala. Faremos uso ainda do recurso de 
análise de formantes, disponível no menu “FORMANTS” do software PRAAT, e, em 
sequência, buscaremos pelos valores de F1 e F2 que são apresentados por meio da 
unidade de medida hertz, representada pelo símbolo Hz. Essa medida expressa, em 
termos de ciclos por segundo, a frequência de um evento periódico ou rotações por 
segundo, como podemos visualizar por meio da Figura 2:

Figura 2. Exemplo de verificação de F1 e F2 da vogal oral tônica /a/ extraído da palavra “pata” e 
analisado por meio do software PRAAT (BOERSMA e WEENINK, 2016).

Alguns fatores como o fato de a vogal estar marcada com acento tônico influen-
ciam na duração da produção de uma vogal. Há uma tendência de que as vogais 
acentuadas sejam mais longas. A unidade de medida para a duração das vogais, 
usada no software PRAAT é o milissegundo e corresponde a uma milésima parte de 
segundo, sendo representado por ms. 

Análises de F1 e F2 das vogais orais tônicas

Entre os estudos de língua inglesa, os principais aspectos analisados envol-
vendo as vogais foram as médias dos dois primeiros formantes (F1 e F2) e a questão 
da duração.
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O primeiro formante (F1) está relacionado ao grau de abertura no processo 
de produção de uma vogal, ou seja, ao abaixamento da mandíbula e o consequente 
deslocamento da língua no plano vertical, que é tão mais agudo quanto maior for a 
abertura de boca, e o grau de anteriorização da língua. Já o segundo formante (F2) 
se relaciona ao quanto a faringe está livre ou não, pelo deslocamento da língua no 
plano horizontal. Esse será tão mais alto quanto maior for o espaço faríngeo (Behlau 
et al., 2004). Em nossa pesquisa, analisamos os valores de F1 e F2 e a duração de 
algumas produções das sete vogais orais do português brasileiro em posição tônica. 
As vogais analisadas foram /a/, /Ɛ/, /e/, /i/, /Ɔ/, /o/, /u/ e suas amostras retiradas a 
partir de produções realizadas pelos informantes da pesquisa e contidas em um texto 
lido.

Apresentaremos abaixo um quadro com as médias de F1 e F2 apresentadas 
pelos dois grupos de informantes de nossa pesquisa (gays e heterossexuais):

MÉDIAS DE F1 E F2 (HERTZ) DAS VOGAIS ORAIS TÔNICAS 
PRODUZIDAS PELOS GRUPOS DE INFORMANTES 

HETEROSSEXUAIS E GAYS

VOGAIS HETEROSSEXUAIS GAYS

F1 F2 F1 F2

i 334 2146 388 2297
e 391 849 405 860
u 497 2067 520 2250
ε 629 1610 638 1815
o 451 857 485 868
Ɔ 594 899 626 927
a 739 1402 802 1510

Tabela 3. Médias de F1 e F2 (hertz) das vogais orais tônicas produzidas pelos grupos de                     
heterossexuais e gays.

Ao se observar a figura 3, pode-se perceber que todas as vogais, produzidas 
pelo grupo de informantes gays, apresentaram médias maiores que as do grupo 
formado por homens heterossexuais. Com relação ao processo de articulação, acon-
teceu uma abertura maior do maxilar, e a língua foi mais deslocada para frente no 
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plano horizontal. Na figura 5, pode-se observar a posição de articulação das médias 
de F1 e F2 dos grupos de gays e de heterossexuais, a partir dos pontos em que se 
encontram as vogais dispersas por meio da representação de seus valores:

GRÁFICO DE DISPERSÃO COM MÉDIAS DE F1 E F2 DE VOGAIS ORAIS  
TÔNICAS DOS GRUPOS DE GAYS (ROSA) E DE HETEROSSEXUAIS (AZUL)

Figura 4. Dispersão Com Médias de F1 e F2 de Vogais Orais Tônicas dos Grupos de Gays              
(Letras em Rosa) e Heterossexuais (Letras em Azul), realizada no software Praat 

(BOERSMA WEENINK, 2016).

Na figura 4, são apresentados os valores das médias de F1 e F2 das sete vo-
gais analisadas. As letras em cor rosa representam as médias do grupo de gays e as 
letras em azul, as do grupo de heterossexuais. Quanto mais para baixo e à esquerda 
um som se encontra, maiores são os seus valores medidos. Percebe-se que os sons 
em rosa se encontram todos mais à esquerda e mais abaixo do que os sons em azul. 
Entretanto, os que apresentaram valores consideravelmente maiores, principalmente 
com relação à medida de F2, foram, a vogal alta anterior /i/, as vogais médias ante-
riores /Ɛ/ e /e/ e a vogal central baixa /a/. Portanto, tivemos maior deslocamento e 
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anteriorização da língua na produção dessas quatro vogais.

Há dois trabalhos relevantes nesse sentido que apontaram que as médias de 
produção dos formantes F1 e F2 dos homens gays foram consideravelmente mais 
altas que dos heterossexuais entre os falantes de língua inglesa.

Pierrehumbert et al. (2004) investigou um grupo de 103 informantes homens 
e mulheres que se declararam de diferentes orientações sexuais. Entre todos, 55 
indivíduos se declararam como sendo exclusivamente gays ou heterossexuais. Cin-
co vogais foram medidas: /i/, /e/, /æ/, /a/ e /u/.  Entre outras variáveis verificadas, 
as médias de F1 e F2 dessas cinco vogais foram medidas.  As médias de F1 e F2 
encontradas entre falantes gays foram maiores não apenas do que a dos falantes 
heterossexuais, mas também atingiram valor superior à média apresentada por indi-
víduos de todas as orientações sexuais presentes no estudo. 

Munson et al. (2007) examinou a percepção da fala e a produção de 44 indi-
víduos de diferentes sexos biológicos e orientações sexuais (homem heterossexual, 
homem gay, lésbicas, mulher bissexual e homem bissexual e mulher heterossexual). 
No que diz respeito à comparação entre a produção de formantes entre homens 
exclusivamente gays e homens apenas de orientação heterossexual, as médias de 
F1 produzido por homens gays das vogais /a/, /æ/, e /ɛ/ foram consideravelmente 
mais altas. Diante dos dados obtidos em nossa pesquisa, acreditamos que médias 
mais elevadas de F1 e F2 são características articulatórias que podemos considerar 
como peculiares à fala do grupo de informantes gays participantes de nosso estudo, 
principalmente, /i/, /Ɛ/, /e/ e /a/, que apresentaram médias de F2 mais altas do que as 
apresentadas pelo grupo de homens heterossexuais. 

Análise da duração das vogais

Outro aspecto examinado em nossa pesquisa é o que trata da duração das 
vogais. Alguns fatores, como por exemplo, estar marcada com acento tônico, influen-
ciam na duração da produção de uma vogal. Há uma tendência de que as vogais 
acentuadas sejam mais longas. Apresentaremos abaixo um gráfico com valores com-
parativos de duração das sete vogais orais /a/, /Ɛ/, /e/, /i/, /Ɔ/, /o/ e /u/ em posição 
tônica, com os valores médios de produção dos grupos de gays e de heterossexuais.
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Figura 5. Médias das durações das vogais orais dos grupos de gays (rosa) e 
heterossexuais (azul) em ms.

Os valores médios de produção de cada uma das sete vogais orais foram verifi-
cados e estão apresentados na figura 5.  Por meio da visualização da figura, nota-se 
que todas as médias das vogais produzidas pelo grupo de homens gays, quando 
comparadas com as vogais produzidas pelo grupo dos homens heterossexuais, fo-
ram todas mais longas em sua duração. Entre todas, as vogais que mais apresen-
taram diferenças em suas durações foram as vogais médias anteriores /e/ e / Ɛ/ e a 
vogal central baixa /a/.

Nossos resultados confirmam outros encontrados em estudos realizados com 
falantes de língua inglesa.  No estudo de Smyth et al. (2003), os homens gays produ-
ziram vogais mais longas que os heterossexuais. As durações das vogais produzidas 
por falantes gays também foram consideradas como maiores nos trabalhos de Pier-
rehumbert et al. 2004 e Munson et al., 2006. Vogais mais duradouras também foram 
observadas entre gays falantes do inglês canadense (Rendell, Vasey e McKenzie, 
2008). Em um estudo mais recente, desenvolvido por Tracy, Bainter e Santariano 
(2015), os gays produziram vogais mais longas do que os heterossexuais, tanto quan-
do essas vogais foram produzidas isoladamente como quando elas encontravam-se 
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em meio a outras palavras, e até mesmo em contextos maiores. Em todas essas 
pesquisas, as vogais da língua inglesa, produzidas de forma mais duradoura, foram 
/æ/, /ɑ/, /i/, /iː/, /ʌ/, /oʊ/, /uː/, /ə/, e /ɛ/. Desse modo, é possível afirmar que as vogais 
produzidas de forma mais longa estejam relacionadas à percepção que os ouvintes 
tiveram de falantes gays.

Diante dos resultados obtidos em nossas análises, no que concerne à duração 
das vogais dos informantes homossexuais e heterossexuais, concluímos que as vo-
gais mais duradouras sejam mais peculiares à fala dos informantes gays. Do mesmo 
modo, entendemos que as vogais produzidas de maneira mais curta, são inerentes à 
fala do grupo de nossos informantes heterossexuais, e essas singularidades consti-
tuem parte de uma construção identitária de ambos os grupos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo fato de nossos resultados terem se mostrado, em alguns aspectos, seme-
lhantes a outros resultados, encontrados em pesquisas realizadas com informantes 
gays e heterossexuais (falantes de língua inglesa), acreditamos ser possível que os 
formantes, articulados com frequências um pouco maiores e vogais mais duradou-
ras, revelem características universais inerentes à “fala gay”. 

Diante dos dados obtidos em nossa pesquisa, acreditamos que médias mais 
elevadas de F1 e F2 são características articulatórias que podemos considerar como 
peculiares à fala do grupo de informantes gays participantes de nosso estudo, prin-
cipalmente, /i/, /Ɛ/, /e/ e /a/, que apresentaram médias de F2 mais altas do que as 
apresentadas pelo grupo de homens heterossexuais.

Nossas hipóteses, portanto, de que as produções de vogal se apresentariam 
desiguais se confirmaram. Isso se deu em função de os resultados terem apresenta-
do diferenças de valores de formantes em todas as vogais analisadas, principalmen-
te /i/, /Ɛ/, /e/ e /a/, e também no aspecto duracional, principalmente nas produções de 
/e/, / Ɛ/ e /a/.

É fato que a variação linguística é algo inerente à linguagem humana e decorre 
dos mais variados fatores intervenientes na forma linguística escolhida. A produção 
de certas variáveis evidencia muito as variáveis sociais do falante. A língua falada 
carrega consigo fortes características identificadoras de membros de um grupo social 
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ou de uma comunidade de fala.

Na maioria dos aspectos, as médias dos informantes gays, que fizeram parte 
de nossa pesquisa, aproximaram-se mais das médias dos informantes gays partici-
pantes das pesquisas em língua inglesa do que das médias apresentadas por nossos 
informantes heterossexuais. Assim, devido às semelhanças encontradas nos resulta-
dos de algumas pesquisas, obtidos entre os homens gays falantes de língua inglesa 
e portuguesa, parece plausível afirmar que possa haver alguns aspectos universais 
típicos de uma chamada “fala gay”. 

Nossos resultados sinalizam para a possibilidade de que pesquisas futuras ve-
nham a dedicar mais atenção para as investigações que foquem sobre alguns sons 
específicos. Esse parece ser, efetivamente, um campo promissor, para os estudos 
da área, na busca por uma melhor compreensão acerca da relação entre a fala e a 
percepção da orientação sexual de pessoas.
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INTRODUÇÃO 

É correto afirmar que cada processo de criação artístico na escola é atravessado 
pelo ato de produzir objetos simbólicos (GARDNER, 1997) e um dos essenciais objetivos 
de uma instituição de ensino é proporcionar ao indivíduo certas habilidades que o 
torne capaz de se comunicar através dessas criações. Dessa forma os mencionados 
objetos simbólicos são sempre atravessados por uma materialidade específica, a 
linguagem, cuja função dinamizadora e integradora da interdisciplinaridade (nem 
sempre percebida pelos indivíduos), produz a integralidade entre indivíduos nas 
atuais “celas” de aula.

Portanto, este texto tem por objetivo discutir sobre a relevância dos fundamentos 
artísticos, linguísticos e sociopsicolinguísticos da linguagem e suas relações com 
a comunidade escolar no processo criativo. Dessa forma, buscamos compreender 
determinadas noções comunicativas presentes em todos os níveis de produções 
humanas com o intuito de percebermos como o sistema linguístico, em sua complexa 
abrangência (em sua estrutura e como objeto antropológico) se apresenta como 
materialidade inseparável da interdisciplinaridade escolar.

Desta feita, discutiremos aspectos fulcrais da articulação das linguagens com os 
heterogênicos recursos pedagógicos em uma das diversas metodologias pedagógicas 
facilitadoras dos processos criativos, a abordagem triangular, que contribuem, entre 
outras coisas, para integração de uma aprendizagem expressivamente plural e, 
sobretudo, interdisciplinar. Para o entendimento dessa interrelação proporcionada 
pelas linguagens, buscamos delinear os contornos da materialidade específica da 
interdisciplinaridade escolar, junto aos processos de criação artísticos e pedagógicos.
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A LINGUAGEM COMO MATERIALIDADE ESPECÍFICA DA 
INTERDISCIPLINARIDADE ESCOLAR

Quando Protágoras disse: “O homem é a medida de todas as coisas” não 
só abriu margens para a destituição da verdade absoluta, pois a relativizou, como 
também alicerçou as bases do ato criador no homem. Daí os fundamentos artísticos, 
linguísticos e sociopsicolinguísticos da linguagem estarem nas várias formas de 
projeção do homem no mundo e da reprodução desse nas suas interações sociais. 
Nesse direcionamento, remontemos à mimese de Aristóteles (384-322 a. C.), em 
a “Poética”, na qual o fazer artístico era uma espécie de recriação da natureza 
(compreendida como o tudo passível de ser conhecido). Até hoje não conseguimos 
deixar o paradigma aristotélico no que toca ao fazer artístico, pois se não reproduzimos 
o mundo ou seus elementos nas obras de artes, construímos, a partir da realidade 
vivida, algo diferente do já conhecido, mas nunca totalmente estranho, já que a 
empiria é a matéria-prima das criações humanas. 

 Portanto, a mimese não é apenas um fundamento do ato criador, é uma das 
pilastras cognitivas da intelecção. Ora, “A internalização das atividades socialmente 
enraizadas e historicamente desenvolvidas constitui o aspecto característico da 
psicologia humana” (VIGOTSKI, 2010, p. 58). A mimese, nesse sentido, se aproxima 
tanto de uma ação de apropriação interna dos objetos sociais quanto de sua 
reprodução; a internalização configura a possibilidade de recriação; a mediação 
entre ambos é a imaginação, uma das “funções psíquicas superiores”. “Na verdade, 
a imaginação, base de toda atividade criadora, manifesta-se, sem dúvida, em todos 
os campos da vida cultural, tornando também possível a criação artística, a científica 
e a técnica” (VIGOTSKI, 2009, p. 14).

 A capacidade imaginativa está, então, aliada à imitação das quais toda e 
qualquer obra artística tem influências. “Embora desaprovada por muitos professores, 
nossa capacidade de copiar é importante na obtenção de muitas habilidades básicas” 
(COX, 2010, p. 10). E “a capacidade de desenhar bem é manifestamente a base 
para todas as artes pictóricas” (COX. p. 11). Não se trata do mero copiar, mas, como 
Vigotski (1896-1934) demonstrou, de uma apropriação individual dos traços sociais 
e culturais no desenvolvimento do sujeito. Nesse traçado, podemos considerar a 
aprendizagem da língua materna.
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 Aprendemos a língua materna por meio de uma consistente tentativa de imitá-
la. Os primeiros balbucios denunciam o funcionamento da capacidade de linguagem 
inerente ao homem (SAUSSURE, 1972; BENVENISTE, 2005). Ao tentarmos nos 
comunicar usando a voz, começamos a nos apropriar do que Saussure chamou 
sistema linguístico e, gradativamente, vamos distinguindo as características dos 
elementos sonoros, fonemas. Sempre que necessário a criança, em seu processo de 
aquisição da língua, fará uso do corpo como seu auxiliar na produção de sentidos, ou 
apontando com os olhos ou com as mãos para algo que lhes falta o som correspondente 
(apontamento que Benveniste chama, no uso da língua, dêitico, como isto, aquele, 
essa), “Como se tem corretamente dito, os gestos são a escrita no ar, e os signos 
escritos são, frequentemente, simples gestos que foram fixados” (VIGOTSKI, 2010, 
p. 128). Além disso, o delineamento dos fonemas fica cada vez mais claro e seu 
encadeamento a outros mais preciso na cadeia da fala. Aos poucos está incorporado 
os sons das palavras e seus respectivos sentidos; os significantes e os significados, 
como propôs Saussure (1857-1913). Ainda no que diz respeito aos processos de 
produção de imagens acústicas e o som, Soares (2018a) também esclarece que:

Saussure faz questão de ilustrar o fato de que a imagem acústica não se 
confunde com o som, pois essa é, como conceito, psíquica e não física. O sig-
nificante é, pois, a imagem que fazemos do som em nosso aparelho mental. 
Portanto como explica Orlandi (2012, p. 21-22), “Não importa que, ao dizer 
‘rio’, nas várias vezes em que repetir essa palavra, eu possa modificar um 
pouco como a pronuncio, a imagem acústica é que interessa, e ela sempre é 
a mesma”, evocando, assim, o mesmo significado de rio. (SOARES, 2018a, 
p.14).

Por sua vez, sobre a língua, Vigotski disse ser um instrumento fundamental 
no desenvolvimento e na formação mental dos indivíduos, porquanto ela permite o 
acesso ao nível simbólico da atividade psíquica. Saussure estabelece as bases cien-
tíficas para se estudar a língua. Ele a analisa até sua estrutura básica, significante 
e significado (um sendo a contraparte do outro) e conclui que ambos constituem o 
signo linguístico.  Portanto, a língua é um sistema de signos para a produção e troca 
de sentidos em sociedade. Outro traço da língua é seu caráter arbitrário, isto é, a con-
venção dos signos linguísticos é social e, por conseguinte, as alterações da composi-
ção dos signos só podem acontecer em sociedade, dentro de condições específicas 
de construção. Soares (2018b, p. 161) afirma que “ao considerarmos os contextos 
enunciativos para a produção de textos e objetos de artes em suas diferentes moda-
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lidades, precisamos ter clara a noção de contexto como as condições de construção 
(e também recepção) dos textos, bem como dos objetos de arte”.

 Nessas considerações, na sociedade a língua adquire status de meio privile-
giado de comunicação. Roman Jakobson (1896-1982), em especial no artigo “Lin-
guística e teoria da comunicação”, estipulou, a partir da teoria da comunicação de 
Karl Buhler, seis fatores constitutivos do processo comunicativo desempenhado pela 
linguagem (grosso modo, a linguagem para o russo é mais do que a língua, pois en-
globa outros elementos em seu funcionamento; Saussure a considera uma espécie 
de faculdade cognitiva de usar a língua). Os fatores são:

- Emissor: quem produz a mensagem;

- Mensagem: conteúdos ou sentidos;

- Receptor: quem recebe a mensagem;

- Canal: via de envio da mensagem, podendo ser falada, ser escrita, imagética ou até 
híbrida;

- Código: a língua (via de regra, o idioma), porém, a depender das condições da co-
municação pode ser: gestual ou outras convenções produtoras de sentidos (como os 
códigos do telégrafo, o código morse);

- Referente ou contexto: a realidade empírica.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, compreendemos, portanto:

O quanto o contexto é predeterminante dos demais elementos da comunica-
ção, pois participa de cada um, integrando todos e, por conseguinte, é ine-
rente à produção de textos, tanto escritos quanto falados, e, levando em con-
sideração as artes como comunicação de subjetividades, os objetos de arte. 
Cada contexto específico modela traços do texto, delineando seus sentidos, 
o emprego da língua e a via de produção. Um texto oral difere de um texto 
escrito por diversos fatores, sobretudo, pelo seu contexto de produção, isto 
é, seu contexto enunciativo no qual estão inscritas as densidades da fala. É o 
contexto, então, um forte influenciador da instauração de gêneros discursivos 
ou textuais. (SOARES, 2018b, p. 161).

Quando comunicamos, todos esses componentes são postos em marcha                   
simultaneamente, sobretudo, quando a comunicação tem como base a língua, porém 
a concepção jakobsoniana de comunicação é ampla e permite que outras linguagens 
possam ser observadas em seu esquema. Jakobson apresenta a face planificada de 
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fatores componentes da performance da linguagem, deixando, com isso, entrever o 
caráter dialético tanto da língua quanto da linguagem, pois essa é um jogo no qual 
não se joga só, é aquela uma peça que interage com todos os outros fatores da co-
municação. Dubois (et. al., 2006, p. 129) afirma: “A comunicação é intersubjetiva. No 
plano psicolinguístico, é o processo em cujo decurso a significação que um locutor 
associa aos sons é a mesma que a que o ouvinte associa a esses mesmos sons”.

 Portanto, a linguagem pode ser entendida como uma faculdade, como para 
Saussure, e como um dispositivo de comunicação, qual para Jakobson; ambas as 
visões são complementares e auxiliam no exame de princípios sociopsicolinguísti-
cos. Em vista desses princípios, a aquisição da língua não está restrita à língua ma-
terna, pois a capacidade de linguagem humana lhe permite adquirir outras línguas, 
conforme necessitar ou convir. Mesmo depois de consolidada a língua materna no 
indivíduo, sempre haverá atualizações a se fazer, segundo as adequações a serem 
realizadas por conta da região em que se vive, do sexo, da profissão, do ambiente, 
do tópico conversacional, da comunidade, da idade, da modalidade, fala ou escrita 
(formal ou informal), de diferenças culturais e do grau de instrução. A essas variações 
no comportamento linguístico dos falantes se dá o nome de variação linguística.

 Varia-se o uso da língua de acordo com os múltiplos fatores que formam os 
falantes da língua e, por consequência disso, a língua não é homogênea, ainda que 
a escrita o pretenda, sendo, então, heterogênea. As variações linguísticas estão inti-
mamente relacionadas com a disposição dos segmentos sociais e do acesso desses 
às variedades de prestígio social (BAGNO, 2003). A variação social é uma das prin-
cipais fontes da variação linguística. Portanto, o ensino formal da língua estando de 
posse desse conhecimento, tem a responsabilidade de ofertar o acesso aos diversos 
empregos da linguagem. A manifestação do ensino formal na escola carece de orien-
tações pedagógicas que levem em consideração as relações da comunidade escolar 
como um organismo vivo no qual o funcionamento complexo de suas partes afeta o 
desempenho de suas funções.

 Um ponto relevante para se pensar o papel da comunidade escolar no encontro 
do ensino é o acolhimento dos saberes já adquiridos pelos educandos quando de seu 
ingresso no ensino formal, posto que nenhum aluno chega à escola sem saber sua 
língua materna e muitos outros saberes que podem e devem ser mobilizados para a 
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construção de novos saberes e a promoção consistente de novas habilidades. Nesse 
sentido, a dinâmica da comunidade escolar pode desempenhar uma função contri-
butiva ao ensino-aprendizagem dos educandos, pois a interação participativa dos 
integrantes da comunidade tem potencial dilatador. Adotemos, como meio de exem-
plificação, o esquema jakobsoniano de funcionamento da linguagem em que o aluno 
comumente é pensado, na escola, como sendo o receptor alijado de conhecimentos 
e o professor o emissor detentor dos saberes que devem ser aprendidos. Tal clima 
linear não favorece as trocas entre os alunos e demais funcionários da instituição de 
ensino, sobretudo, entre pais e professores.

LINGUAGEM, COMUNICAÇÃO E SABERES: PROCESSOS DE 
CRIAÇÃO ARTÍSTICOS E PEDAGÓGICOS

 Os processos de criação artísticos participam de nossas vidas sem que os 
percebamos. Os procedimentos pedagógicos os compreendem e os viabilizam para 
integração no ensino. Vigotski (2009) defende que a criação artística se baseia em 
algo real, que reproduzido através de novo formato, origina algo efetivamente novo. 
Gardner (1997) assume que “o criador ou artista é um indivíduo que obteve suficiente 
habilidade no uso de um meio para ser capaz de comunicar através de criação de 
um objeto simbólico” (p. 49). Assim, os processos de criação artísticos, em sua 
multiplicidade, necessariamente precisam de suporte pedagógico ao serem inseridos 
na educação formal, bem como receberem orientações, conforme as realizadas pelos 
PCNs (1997). A partir do direcionamento dado pelos PCNs, abordaremos alguns dos 
processos criativos nas artes visuais, na dança, na música, no teatro e na escrita que 
são atravessados pela materialidade linguística.

 Uma das metodologias pedagógicas facilitadoras dos processos criativos é a 
abordagem triangular:
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Figura 1 – Esquema de abordagem triangular

Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/1842907/

 Observando atividades de ensino/aprendizagem em arte, constata-se que 
além dessa limitação de contextualização histórica alguns educadores entendem a 
tríade apreciação, contextualização e produção como elementos complementares 
que acontecem em momentos completamente separados. Esses elementos são 
sim complementares, mas não precisam necessariamente acontecer em momentos 
separados, a própria obra carrega sua contextualização e durante a leitura feita com 
os educandos é possível contextualizar e, ao mesmo tempo, preparar o produzir. 
Essa percepção das pontas do triângulo conceitual da abordagem como elementos 
completamente separados faz com que os momentos de apreciação, contextualização 
e produção aconteçam também dessa maneira, como se não existisse uma ligação 
entre esses processos, dificultando a compreensão do conteúdo por parte dos 
educandos e causando um engessamento da proposta pedagógica. Os educadores 
precisam compreender que “não se tratam de fases da aprendizagem, mas de 
processos mentais que se interligam para operar a rede cognitiva da aprendizagem” 
(BARBOSA, 1998, p. 40).

 A abordagem triangular pode ser considerada uma meta-abordagem pedagógica 
por viabilizar processos criativos nas artes visuais, na dança, na música, no teatro 
e na escrita. Um afresco pode ser lido ou apreciado simultaneamente que lhe são 
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conhecidas as condições de produção, de maneira a se conceber uma atividade 
de produção ou reprodução de temas contidos no afresco ou mesmo de temas 
adjacentes. Por intermédio da abordagem triangular, pode-se levar os alunos a 
identificarem traços específicos de pintores e, por conseguinte, a desenvolverem os 
seus próprios traços. Nesse sentido, a criação artística, não é apenas um momento 
lúdico no qual se permite os voos da imaginação mas também é o instante em que se 
conhece outras obras de arte e seus atravessamentos históricos e, por conseguinte, 
se desenvolve a capacidade de se expressar artisticamente. 

 Na dança também é possível aplicar a abordagem triangular como suporte 
pedagógico. Os processos de criação artísticos na dança podem incluir os jogos 
populares de movimento, cirandas, amarelinhas e muitas outras fontes de pesquisa. 
Essas manifestações populares devem ser valorizadas pelo professor e estar 
presentes no repertório dos alunos, pois são parte da riqueza cultural dos povos, 
constituindo importante material para a aprendizagem. De acordo com os PCNs 
(1997), os temas devem ser escolhidos considerando o desenvolvimento do aluno. 
Podem ser propostas de pesquisa de movimentos, de estímulos rítmicos, de criação de 
movimentos em duplas ou grupos e de composição com as diversas áreas da música. 
Essa experimentação possibilita que os educandos descubram suas capacidades e 
adquiram segurança ao se movimentar e possam atuar e recriar a partir de suas 
descobertas. Portanto, para uma significativa compreensão dos processos artísticos 
na dança é recomendada a não reprodução mecânica dos movimentos rítmicos já 
realizados por outros, mas, sim, a experimentação na movimentação considerando 
as mudanças de velocidade, de tempo, de ritmo e o desenho do corpo no espaço.

 O desenvolvimento da consciência corporal na aplicação dos processos 
de criação artísticos na dança implica métodos pedagógicos flexíveis, tal como a 
abordagem triangular, para que seja sempre possível tentar a inovação na prática 
corporal e, sobretudo, permitir o diálogo consistente com a realidade vivida pelos 
educandos. Portanto, o dançar proporciona o envolvimento do corpo, da consciência, 
do espaço e da subjetividade com outras formas de arte, como, por exemplo, a música. 
Nesse traçado, música e dança podem caminhar juntas nas atividades desenvolvidas 
em aula, com a formação de grupos musicais, grupos de dança de salão, grupos de 
hip hop e street dance, entre outras. 
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 Fazer música requer um conjunto de práticas relativamente complexas, ou 
seja, os processos de criação artísticos subjacentes à musica demandam, quando 
empregados na educação, subsídios pedagógicos. Brito (2012) propõe atividades 
de sonorização de histórias, através das quais os alunos são estimulados a produzir 
sons de acordo com um roteiro, ora determinado pelo professor, ora desenvolvido 
pelos estudantes. O professor pode, a princípio, contar uma história e sugerir que 
escolham uma maneira de representar o que estão ouvindo, compreendendo todo o 
ambiente sonoro como: porta se abrindo, pessoa correndo ou algum animal conhecido 
por elas. Em seguida, passando para situações cada vez mais complexas até que se 
consiga representar elementos abstratos, chegando ao ponto de contar uma história 
apenas com os recursos sonoros sem articulação de palavras. Assim, é possível não 
só desenvolver outros tipos de linguagem, mas também apreender os movimentos e 
sentidos dos sons que, por sua vez, compõem formas artísticas de representação do 
mundo. A sonorização é uma atividade cuja base pedagógica é a gradação que vai 
das formas concretas até as formas abstratas e, então, mais distantes.

 Os trabalhos didáticos com a música são múltiplos e outorgam a inventividade 
criativa aos educandos. Ora, a elaboração de instrumentos musicais feitos a partir 
de objetos descartados, enseja, entre outras coisas, a conscientização ecológica e 
a promoção de processos de investigação e de criação artística, sobretudo, quando, 
após a realização da tarefa, esses produtos forem utilizados na exposição de seus 
respectivos sons em suas possíveis conjunções. Desse modo, os processos criativos 
na música possibilitam o conhecimento de arranjos, improvisações e composições 
dos próprios alunos baseadas nos elementos da linguagem musical, em atividades 
que valorizem suas subjetividades, conexões com a sua própria localidade e suas 
identidades culturais. Além disso, a música está interligada a outras atividades, entre 
elas, o teatro, uma expressão artística relevante para o ensino.

 O ato de dramatizar está potencialmente contido em cada um, como uma 
necessidade de compreender e representar uma realidade. Ao observar uma criança 
em suas primeiras manifestações dramatizadas, o jogo simbólico, percebe-se a 
procura na organização de seu conhecimento do mundo de forma integradora. A 
dramatização acompanha o desenvolvimento da criança como uma manifestação 
espontânea, assumindo feições e funções diversas, sem perder jamais o caráter de 
interação e de promoção de equilíbrio entre ela e o meio ambiente. Essa atividade 
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evolui do jogo espontâneo para o jogo de regras, do individual para o coletivo (BRASIL, 
1997). Portanto, os processos de criação artísticos compreendidos no teatro são mais 
ou menos os mesmos da comunicação escrita, salvo o fato de que o fazer teatral 
requer a dinamicidade do aqui e agora “concreto” de seus participantes, enquanto 
a escrita pode ser mais abstrata. E é nessa dinamicidade que a língua é posta em 
funcionamento, “se empregam gêneros textuais cujas particularidades são dadas 
pelo tema, pela construção composicional e pelo estilo, sendo o contexto enunciativo 
subjacente à tríade”. (SOARES, 2018a, p. 162).

 O processo de criação artística básico no teatro é a recriação de cenas, muitas 
vezes interligadas, que visam espelhar a realidade por meio do processo de mimese 
aristotélica. O jogo teatral pode ser realizado de muitos modos, com atores, com 
bonecos etc., variando conforme a intenção e a disposição dos envolvidos na criação 
teatral. Um teatro de bonecos de panos tem o potencial de chamar atenção e, ao 
mesmo tempo, de transmitir mensagens educativas por intermédio de cenas cujo 
contexto seja partilhado pelo público. Nesse sentido, a montagem dos elementos 
implicados no fazer teatral demanda processos criativos e processos pedagógicos 
que levem em conta: a participação e desenvolvimento nos jogos de atenção, 
observação, improvisação, etc.; reconhecimento e utilização dos elementos da 
linguagem dramática: espaço cênico, personagem e ação dramática; experimentação 
e articulação entre as expressões corporal, plástica e sonora.

 O teatro, como dissemos, está intimamente relacionado à escrita, mormente, 
quando se percebe os processos de criação artísticos e pedagógicos participantes do 
ato de escrever. A escrita pressupõe um conjunto de habilidades e competências que 
precisam funcionar simultaneamente para que o produto, o texto, tenha coerência e 
coesão. Todavia, a criação artística na escrita requer uma observação, tal como na 
abordagem triangular, de outras obras representativas na literatura. Nesse sentido, 
o professor precisa levar o educando a buscar sua expressão subjetiva sem perder 
o traçado do texto, isto é, sem deixar de produzir efeitos de sentido no leitor. Fazer 
um poema ou letra de música é jogar com as oportunidades de criação da língua, de 
temas, de estruturas e estilos. Posto isso, expor os caminhos literários do pensamento 
presume a participação ativa do escritor em perscrutar os trajetos já percorridos e os 
ainda por percorrer na escrita de textos, além de lançar mão do expediente reflexivo 
de escolha lexical, sintática e discursiva, ou seja, da “estética da criação verbal”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por tudo isso, compreendemos que a postura de detentores do saber fecha 
as possibilidades tanto aos alunos quanto aos docentes, porquanto se ensina, com 
isso, as formalidades previstas em manuais e se deixa de lado a formação integral 
e, por conseguinte, investigativa dos educandos. Tomar posse dos fundamentos 
artísticos, linguísticos e sociopsicolinguísticos da linguagem significa pouco se não 
for para proporcionar aos alunos maior interação com o meio onde vivem, em primeiro 
lugar, para daí extraírem suas próprias conclusões auxiliadas, é claro, pela figura do 
professor.

Nesse traçado, a liberdade de criação imaginativa chama não apenas o professor 
de artes, mas, antes, convoca as produções interdisciplinares, sensibilizando outros 
docentes da mesma comunidade. Da mesma forma, podemos depreender que 
a leitura e a escrita estão associadas à produção e à recepção de textos, sendo 
insensato abordar uma sem a outra. Em consequência disso, a dialogicidade da escrita 
carece ser observada como parte da metodologia de ensino, ou melhor, os processos 
de criação artísticos nas artes visuais, na dança, na música, no teatro e na escrita 
requerem planejamentos pedagógicos quando inseridos na educação. A simples 
reprodução não é suficiente para proporcionar aos educandos o desenvolvimento do 
senso estético, mas é um passo que pode ser dado em conjunto com a apreciação e 
a contextualização. Desse modo, pintar, dançar, musicar, dramatizar e escrever são 
tocados pela materialidade linguística e ganham a real significação em uma formação 
integral, propiciando a assimilação crítica e reflexiva de seus mecanismos de criação.

Ora, as produções, como nos diz Jakobson, tem emissores e receptores que 
podem ser as outras turmas e os murais da escola e, se possível, a comunidade 
externa. O convívio com as produções dos colegas pode gestar o gosto apreciativo 
pelas produções, incentivando mais trocas entre os educandos dos diversos níveis 
escolares. De nada basta saber que a imaginação é profícua nas primeiras fases da 
infância se não se sabe o que fazer com ela. Portanto, a motivação pode estar nas 
relações intraclasses, mas certamente quando a comunidade escolar está envolvida 
no processo de ensino-aprendizagem, ele é mais significativo.

 Dessa maneira, uma pergunta é suscitada: quais as reais contribuições em 
saber que nossa língua não é um bloco homogêneo se os educandos não são 
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postos diante de suas próprias variedades linguísticas na escola? Mais uma vez 
a comunidade escolar na figura de agentes educativos, merendeiros, faxineiros, 
secretários, diretores, professores e pais estão todos implicados, porque quanto maior 
for as interações comunicativas, mais a comunidade poderá perceber que cada qual 
tem características distintas na fala. Além disso, a mobilização dos funcionários e pais 
pode fornecer aos alunos e professores o ambiente oportuno às pesquisas internas 
sobre as variedades vistas anteriormente. Tais descobertas podem desenvolver o 
raciocínio crítico e solidificar as aquisições cognitivas dos educandos em relação à 
língua enquanto ato de fala e de escrita.

E ao tratar especificamente fatores sobre a dialogicidade da escrita (BAKHTIN, 
2011) percebemos que essa promove a polifonia dos textos, colocando os processos 
de criação artísticos em correspondência com a mimese criativa. Deste modo, não 
basta ensinar história da literatura e gêneros textuais para subsidiar os processos de 
criação artísticos dos alunos, é necessário levá-los a encarar o ato da fala e da escrita 
como atividades de manifestação social do eu e de toda a sua densidade. Afinal, 
como destaca Soares (2018a, p. 169) ao mencionar os estudos de Vigotski (1896-
1934) sobre a transformação de fenômenos interpsíquicos em intrapsíquicos, os 
pensamentos passam pelo processo de maturação à medida que vão se relacionando 
a processos complexos:

Em outros termos, o desenvolvimento do pensamento está intimamente 
vinculado ao desenvolvimento da linguagem, grosso modo, fala e escrita. 
Quanto mais atividades verbais forem exercitadas pelos indivíduos, mais sua 
capacidade de uso será ampliada, pois há a incorporação intrapsíquica dos 
fenômenos interpsíquicos. Nesse sentido, a alfabetização é o primeiro passo 
dos exercícios de escrita a partir de suas relações com a leitura na educação 
formal do pensamento. (SOARES, 2018a, p. 169).

Posto isso, tomamos a alfabetização em sua mais ampla abrangência, 
não só como manifestação da linguagem escrita e falada, mas também como o 
desenvolvimento dos fundamentos artísticos, linguísticos e sociopsicolinguísticos da 
linguagem. Assim, o ato de fala e a escrita podem ser um exercício libertador com 
o intuito de exprimir quem faz uso da língua tanto para ler o mundo quanto para 
interpretá-lo, de modo que “A leitura do mundo preceda a leitura da palavra, e daí 
que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele” 
(FREIRE, 2011, p. 19-20).
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 Portanto, as relações dos fundamentos artísticos, linguísticos e 
sociopsicolinguísticos da linguagem com a comunidade escolar são de formação 
dos educandos em sua integralidade, pois a sala de aula sempre é muito pouco 
diante da oportunidade de congregar toda a comunidade escolar em benefício do 
ensino-aprendizagem. Além disso, o impacto sociocultural que pode ter a relação da 
comunidade escolar com o ensino, pode se converter em benefícios para essa que, 
por sua vez, pode chegar a outras proporções de amplitude. Assim, o ensino poderia 
ganhar a dimensão que realmente merece e deixar sua “cela” de aula, pois como 
disse Paulo Freire (1921-1997), “ninguém educa ninguém, os homens aprendem uns 
com os outros” já que “o homem é a medida de todas as coisas”.
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INTRODUÇÃO

A leitura Foucaultiana não se prende à construção arquitetal dos sistemas                 
filosóficos, mas ao engendramento sistemático de demonstrações, como as que 
prendem como exercícios de prática discursiva. Sendo assim, “O livro Vigiar e Punir 
apresenta um estudo científico sobre a legislação penal e os métodos adotados pelos 
poderes públicos para punir os que praticam alguma modalidade de crime, desde os 
séculos passados até os tempos modernos”. O presente estudo tem por finalidade 
analisar os dispositivos disciplinares, como também, os controles docilizadores im-
postos aos corpos das detentas como exercício de poder. De modo que “o poder de 
punir se apoia nessa nova “alma moderna”, produzindo efeitos diversos sobre os 
corpos dos condenados. 

Posto isso, neste estudo abordaremos os corpos das mulheres encarceradas. 
Baseado nos relatos e nas observações do médico Dráuzio Varella durante uma dé-
cada de atendimentos voluntários, narrado em seu livro Prisioneiras (2017). O que 
observou por meios dos relatos, as trajetórias das presidiárias, como também, as 
especificidades do ambiente prisional feminino são alguns dos temas que compõem 
a obra, que é parte da trilogia sobre o sistema carcerário brasileiro – da qual fazem 
parte Estação Carandiru e Carcereiros. Nossa filiação metodológica centra-se pelo 
viés do construto da Análise do Discurso Materialista Francesa proposta por Michel 
Pêcheux (2009) com as contribuições de Goffiman (2010) pelo viés sócio-histórico, 
mostrando os dispositivos de docilização nos corpos das detentas em Vigiar e Punir, 
e Prisioneiras que descreve o sistema carcerário na Penitenciária Feminina da Capi-
tal, em São Paulo.

 Sob essa ótica, pensar o corpo feminino nas perspectivas dos dispositivos de 
controle e punição que configuram as construções sociais e culturais sobre o sexo 
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feminino, determinando formas específicas de punição imposta às mulheres. Como 
pode ser constatado desde seu início.

 O Encarceramento feminino desde sua origem foi tratado como um problema 
moral, Penitenciária deriva da palavra penitência remetendo sua relação com ideia 
de “pecado” do lugar onde se paga a penitência, sendo às primeiras penitenciárias 
destinadas às mulheres no Brasil, administradas por religiosas, às quais projetavam 
às internas uma possível conversão. Como acrescenta, ANGOTTI (2018). Em virtude 
disso, ao observarmos os fatos históricos ficam nítidos que dentre eles, o Guia das 
Internas da Penitenciária de Mulheres do Distrito Federal; inúmeras obras de Lemos 
Britto3, como A Questão Sexual nas Prisões, de 1934, Adultério, de 1933 e Os Sys-
temas Penitenciários do Brasil, de 1924, além de palestras e discursos do jurista; 
doutrinas jurídicas do período, como Novo Direito Penal de Roberto Lyra; a obra A 
Educação da Mulher, do higienista Afrânio Peixoto; duas obras sobre a Congregação 
Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor d’Angers, escritas, respectivamente, por 
uma Irmã e uma simpatizante da Congregação; Diários Oficiais, revestem-se de me-
canismos morais, cujo foco é punir mulheres não somente pelas infrações cometidas, 
mas sobre o que são, serão ou passam a ser, quando não cumprem a ‘função social’, 
ou seja, seu contrato com a sociedade. Por isso, punir o feminino para docilizá-lo. 
“[...] o corpo só se torna força útil se é ao tempo corpo produtivo e corpo submisso”. 
(FOUCAULT,1987, p. 29).

Assim, às primeiras indicações sobre mulheres cumprindo pena de prisão en-
contrar-se no Relatório do Conselho Penitenciário do Distrito Federal, de 1870. Con-
comitante às prisões de escravos que funcionavam junto à casa de Correção da 
Corte. (SOARES, ILGENFRITZ, 2002, p. 52).

Ademais, o controle que permeia o encarceramento feminino, além de históri-
co e constitutivo, isso ocorre de forma institucionalizada. Como explica, GOFFIMAN 
(2010):

 Quando resenhamos as diferentes instituições de nossa sociedade ociden-
tal, verificamos que algumas são muitas mais “fechadas” do que outras. Seu 
“fechamento” ou seu caráter total é simbolizado pela barreira à relação social 
com o mundo externo e por proibições às saídas que muitas vezes estão 

3  José Gabriel de Lemos de Brito foi professor, penitenciarista, legislador, deputado, membro 
do Instituto dos Advogados do Brasil e do Chile, Presidente do Conselho Penitenciário do DF, autor 
de uma extensa bibliografia sobre questão prisional e de prolixos estudos sobre a questão sexual 
nas prisões (SOARES; ILGENFRITZ, 2002, p. 73).
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incluídas no esquema físico – por exemplo, portas fechadas, paredes altas, 
arames farpados, fossos, água, florestas e pântanos... (p. 16). 

Desse modo podemos notar, que um dos critérios principais é privar de total 
liberdade excluindo ainda mais as pessoas que infringiu às regras da sociedade, na 
época clássica, a quem atentou contra o Soberano hoje o Estado. Além disso, há 
uma questão interessante que merece ser mencionada é a cadeia enquanto “institui-
ção total” caracterizada e organizada com a finalidade de isolar um determinado gru-
po de pessoas, cujas condutas são definidas por uma determinada sociedade como 
irregular ou ameaçadora para a comunidade como relata, Goffiman (2010, p.17). 

Um terceiro tipo de instituição total é organizado para proteger a comunidade 
contra perigos intencionais, e o bem-estar das pessoas, assim isoladas não 
constitui o problema imediato: cadeias, penitenciárias, campos de prisioneiros 
de guerra, campos de concentração... 

Esse modelo de instituição surgiu para assegurar a sujeição da população. 
Com efeito, fica notável que ainda nos dias atuais se mantenham às mesmas carac-
terísticas físicas e mecânicas de funcionamento desde seu surgimento. Como des-
crito por (Varella, 2017). Em sua primeira visita a Penitenciária Feminina da Capital.

...Á minha frente, a muralha com as guaritas de vigia e o portão cinza de madei-
ra maciça com mais de um palmo de espessura, suficientemente largo para dar pas-
sagem aos caminhões de entrega, alto, majestoso como o das fortalezas medievais”. 
Portanto, fica claro que a prisão é lugar do confinamento, isolamento e segregação 
do indivíduo, um modelo de detenção penal iniciado no século X (p. 11).

 Desse modo, permanecendo com as mesmas características com todo um 
investimento na sua parte arquitetal, havendo todo um esforço para dificultar: fugas, 
utilizados materiais diversos cuja a finalidade é reforçar por meio de paredes gros-
sas, grades, cercas e vigilância constante. Por outro lado, houve a suavização das 
penas depois do suplício, o que elevou o princípio da mudança e sensibilidade em 
algum nível nas pessoas, entretanto não alteraram o objetivo de punir e castigar os 
corpos das condenadas, mudou-se às regras e as estratégias não sua eficácia em ter 
o domínio sobre os corpos das mulheres apenadas. 

Em virtude disso, os castigos impostos às mulheres aprisionadas puni de várias 
formas, cujo maior objetivo é controlar suas forças, passando de uma punição física 
sobre o corpo para um controle social, mecânico e pedagógico. 

SANTOS, G. L. R. dos. MICHEL FOUCAULT: 
PRISIONEIRAS CORPOS DOCILIZADOS EM VIGIAR E PUNIR.  
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DESENVOLVIMENTO

1. O CORPO PARA FOUCAULT

O Corpo como delineia e estabelece Foucault é visto como um elaborado de 
forças sendo objeto e alvo de poder. O corpo é analisado para além, não se limita às 
concepções orgânicas; sobretudo, se apresenta como um escopo sendo operado por 
diferentes dispositivos. É construir um pensamento que rompe com a ótica somente 
fisiológica, demográfica, microbiana como abordam os historiadores há muito tempo. 
Posto que, os corpos das mulheres encarceradas seja um dos que mais sofrem com 
os dispositivos impostos pelo sistema punitivo desde início da história. 

Houve, durante a Época Clássica, uma descoberta do corpo como objeto 
e alvo de poder. Encontraríamos facilmente sinais dessa grande atenção 
dedicada ao corpo – ao corpo que se manipula, modela-se, treina-se, que 
obedece, responde, torna-se hábil ou cujas forças se multiplicam... (FOU-
CAULT,1987, p. 134).
 

Além disso, as técnicas de punição passaram do suplício do corpo do crimino-
so como espetáculo, ao suavizado novo conceito construído pelo sistema Jurídico 
penal, uma vez que a menção feita, ao homem máquina, citada por Foucault, que 
é a junção da redução materialista da alma e uma teoria geral do adestramento, do 
corpo que precisa ser manipulável, problematizado nos seus detalhes. Trataremos 
mais estritamente do corpo feminino posto em questão de análise.

 Antes de tudo, se faz necessário atentarmos que o ‘corpo da mulher é visto his-
toricamente como algo negado’. Logo, a condição inferior que decorre de sua própria 
natureza, como uma condição “feminina” associada ao fraco, frágil em oposição ao 
forte, viril masculino, outro motivo é a construção de um ideal feminino ligado a um 
conceito de corpo na cultura ocidental, das representações que refletem o dualismo 
ontológico da moral cristã. Assim, ao observarmos por essa perspectiva o corpo femi-
nino, especificadamente, das mulheres presas, influenciadas pela cultura ocidental é 
tão certo constatamos que: as primeiras prisões no Brasil eram coordenadas e dirigi-
das por religiosas e o cujo objetivo era reverter o comportamento das presas, que a 
moral tradicional cristã alimentou um modelo de feminilidade, doce, passiva e casta 
tendo suas representações em padrões sociais rígidos. Como afirma Foucault:

 [...] Em nossas sociedades, os sistemas punitivos devem ser recolocados em 
uma certa “economia política” do corpo: ainda que não recorram a castigos 

SANTOS, G. L. R. dos. MICHEL FOUCAULT: 
PRISIONEIRAS CORPOS DOCILIZADOS EM VIGIAR E PUNIR.  



62 63

QUESTÕES DE LÍNGUA(GEM) NA CONTEMPORANEIDADE: 
AMPLIANDO OLHARES E PERSPECTIVAS

violentos ou sangrentos, mesmo que utilizam métodos “suave” de trancar ou 
corrigir, é sempre do corpo que se trata -  do corpo e de suas forças, e das 
utilidades e da docilidade delas, de sua repartição e de sua submissão. É cer-
tamente legítimo fazer uma história dos castigos com bases nas ideias morais 
ou nas estruturas jurídicas (1987, p.29).

Ademais, “O corpo que foi consolidado a partir do século XVIII, foi um tipo es-
pecífico, a saber, um corpo dócil” (FOUCAULT,1987). De forma que as ideias morais 
perpassam todas as condutas dos corpos das mulheres, inclusive os das apenadas 
que ao longo da história pôde ser alvo de várias formas e técnicas de punição como 
modo de docilização e negação da natureza delituosa, essa natureza violenta é atri-
buída somente a natureza masculina. Logo, se verifica ás desigualdades de gênero 
impostas nas condutas das mulheres, tanto do controle moral, quanto da sexualidade 
das presas. “A sociedade é capaz de encarar com alguma complacência a prisão de 
um parente homem, mas a da mulher envergonha a família inteira” (VARELLA, 2017). 
Os corpos das mulheres que estão em privação de liberdade, são tão investidos por 
esses dispositivos moduladores, que estende suas regras e efeitos nas singularida-
des, “...Quase por instinto de sobrevivência, a mulher é mais avessa à submissão 
aos superiores; desde criança aprende a subverter a ordem, de forma a moldá-la aos 
ensejos pessoais sem dar a impressão de rebelde, se possível (VARELLA, 2017).

Certamente, fica nítida uma conduta modulada, utilizadas pelas mulheres para 
não parecerem “rebeldes” uma atitude não adequada socialmente para o gênero 
feminino. Por ser o oposto das representações e imagens femininas idealizadas, o 
corpo da mulher presa sofre de algum modo com o adestramento que tem por propó-
sito a docilização sejam nos gestos e comportamentos, buscando sempre condutas 
de adequação social externa. Buscam condutas de mulheres, controladas, passivas, 
mães, donas de casa, não violentas. 

Em vista disso, se verifica que o corpo é alvo principal da repressão penal e 
seu controle social, sendo o corpo feminino sempre como um local interditado que 
deve ser coberto por vestimenta apropriada para não chamar a atenção ou causar 
escândalos. Assim, as presas estão sujeitas a cumprir “...Um código de conduta as 
proíbe de tirar a camiseta ou a calça para expor o corpo ao sol” (VARELLA, 2017).  
Inegavelmente esse código de conduta evidencia o controle exercido sobre o corpo 
feminino e seu controle social.  Sendo reforçado esse pensamento por Foucault:
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[...] Técnicas sempre minuciosas, muitas vezes íntimas, mas que têm sua im-
portância: porque definem um certo modo de investimento político e detalha-
do do corpo, uma nova “microfísicas” do poder; e porque não cessam, desde 
o século XVII, de ganhar campos cada vez mais vastos, como se tendessem 
a cobrir o corpo social inteiro... (1987, p.136).

Consequentemente, o mecanismo de controle é tão intenso que as apenadas 
produzem em seus comportamentos a negação de seus crimes e delitos no que se 
refere à conduta e comportamento no espaço carcerário de acordo com Varella.

Negar a autoria dos crimes cometidos também é frequente em cadeias mas-
culinas, mas entre eles não são poucos os que se declaram bandido, trafi-
cantes, ladrões e até matadores com uma ponta de orgulho, especialmente 
quando estão entre seus pares ou diante de uma figura como a do médico em 
quem confiam. Salvo exceções, as mulheres fazem de tudo para esconder 
a autoria das contravenções e dos crimes praticados. Quando lhes pergunto 
por que motivo foram presas. Não entram em detalhes, respondem com o nú-
mero do artigo do Código Penal em que foram enquadradas: 33(TRÁFICO), 
35 (associação ao tráfico) ... (2017, p.30).

Os comportamentos das mulheres apenadas são totalmente distintos em com-
paração aos dos homens, quando se refere aos crimes praticados, dessa maneira 
demonstrando o silenciamento vivenciado por elas.

2. A DISCIPLINA TECNICA DO DETALHE

A pena pela disciplina obriga às mulheres adotar outra conduta, a que a socie-
dade deseja, uma conduta de produção de utilidade para sociedade. Por isso, a ideia 
central é fazer desse corpo um bem social que possa ser de força útil. Porém, não 
mais desviante ou delituoso. O que caracteriza a justificativa “...esses métodos que 
permitem o controle minucioso das operações dos corpos, que realizam a sujeição 
constante de suas forças e lhe impõem uma relação de docilidade-utilidade...”. Já 
que desde século XVII e XVIII se deu essa relação constante de dominação que dife-
rente da escravidão não se fundamentam numa relação de apropriação dos corpos, 
mas tem como proposito principal um aumento do domínio de cada um sobre seu 
próprio corpo. Em consequência disso, “A disciplina é uma anatomia política do deta-
lhe” (FOUCAULT,1987). Tão minuciosa “ela dissocia o poder do corpo” estabelecen-
do assim “uma coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre aptidão 
aumentada e uma dominação acentuada” (FOUCAULT,1987, p. 135-136).

A disciplina como coloca Foucault é uma técnica que antecede há muito tempo 
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desde século XVII e XVIII, técnica que opera no controle dos gestos, nos mínimos 
detalhes, para que os corpos passem a desenvolverem diferentes atividades em vá-
rias funções como na escola, na prisão e nas fábricas, ampliando sua capacidade 
produtiva. Por essa razão, todo esse foco no corpo como meio de adestramento. A 
disciplina modela e controla os corpos, normatizando as condutas.

[...] O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte 
do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, 
nem tampouco sua sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo 
mecanismo o torna tanto mais obediente quanto mais útil, e inversamente. 
Forma-se então uma política das coerções que são um trabalho sobre o cor-
po, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus 
comportamentos. O Corpo humano entra numa maquinaria de poder que o 
esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma “anatomia política”, que é tam-
bém igualmente uma “mecânica de poder”, está nascendo; ela define como 
se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que 
façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as técnicas, 
segundo a rapidez e a eficácia que se determina... (FOUCAULT, 1987, p.135).

Por esse motivo, o poder disciplinar se caracteriza pela individuação e Pelo 
múltiplo segmento dos quais participam umas séries de relações , não só recebemos 
esse poder como repassamos e reproduzimos, em vista disso a disciplina agi dire-
tamente nos corpos das mulheres encarceradas, sendo que “...A disciplina fabrica 
assim corpos submissos e exercitados, “corpo dóceis”. A disciplina aumenta as for-
ças do corpo (em termos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos 
políticos de obediência) (FOUCAULT,1987, p.133-136).

O corpo passou a ser moeda de valor, na sociedade moderna a liberdade é o 
maior bem, sempre há interesse de classes nas sociedades, por isso, o corpo privado 
da liberdade. O poder disciplinar está ligado ao biopoder como uma forma de admi-
nistrar a vida em sociedade, como forma de seleção e resistência. Foucault explicita:

As disciplinas, organizando as “celas”, os “lugares” e as fileiras criam espaços 
complexos: ao mesmo tempo arquiteturais, funcionais e hierárquicos. São es-
paços que realizam a fixação e permitem a circulação; recortam segmentos 
individuais e estabelecem ligações operatórias; marcam lugares e indicam 
valores; garantem a obediência dos indivíduos, mas também uma melhor 
economia do tempo e dos gestos. São espaços mistos: reais, Pois...se proje-
tam sobre essa organização caracterização, estimativas, hierarquias...(1987, 
p.145).
 

A disciplina tem a incumbência de usar o espaço seja escolar ou prisional para 
dar economia do tempo, determinados lugares tornou possível o controle de cada um 
simultaneamente de todos para regular, vigiar e hierarquizar. 
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3. O TEMPO COMO MECANISMO DE CONTROLE DOS CORPOS DAS                                     
PRISIONEIRAS

Goffman enumera em cinco agrupamentos as Instituições Totais, na qual clas-
sifica em terceiro tipo as cadeias e penitenciárias, mencionando “o que parece ser 
compartilhado por todas “elas” suas características “comuns”. Nesse sentido pode-se 
afirmar que a Penitenciária Feminina da Capital como instituição tem essa carac-
terística destacada por Goffman de vigilância, controle que Foucault classifica por 
Panoptismo.

O controle de muitas necessidades humanas pela organização burocrática 
de grupos completos de pessoas – seja ou não uma necessidade ou meio 
eficiente de organização social nas circunstâncias – é o fato básico das ins-
tituições totais... Quando as pessoas se movimentam em conjuntos, podem 
ser supervisionadas por um pessoal, cuja atividade principal  é a orientação 
ou inspeção periódica ....,mas fazer vigilância- fazer com que todos façam o 
que foi claramente indicado como exigido, sob condições em que a infração 
de uma pessoa tende a salientar-se diante da obediência visível e constante-
mente examinada dos outros. (GOFFIMAN, 2010, p.18).

Nessa linha de pensamento, um exemplo que pode ser observado, são os mili-
tares, que sempre tiveram o foco no corpo como um meio de adestramento, controle 
do tempo, resultando em rendimento.  Isso acontece por o controle ser uma técnica 
muito comum de administração do tempo, sendo uma forma de atingir diretamente 
o corpo da aprisionada, uma vez que os corpos passam a desenvolverem diferentes 
atividades em várias funções: o levantar, inspeção, a distribuição de pães, o traba-
lho, às refeições, o deitar, a ordem do silêncio, mostra ser um método mais fácil, 
prático, eficaz de controle das presas. Como também um modo punir, não somente 
pela pena, mas para outra função a do controle sobre o tempo sendo um regime rudi-
mentar, uma ideia trazida da Idade Média que permanece ainda no século XXI como 
podemos constatar nas descrições das atividades desempenhadas pelas presas da 
penitenciária Feminina da Capital. 

 “A primeira refeição do dia é servida com os cadeados ainda trancados, a 
partir das 5h45, por um grupo de “boieiras” que empurra os carrinhos con-
tendo os sacos de pães e os recipientes térmicos com o café quente que vai 
encher as canecas deixadas no guichê. Três vezes por semana, assim que 
termina a distribuição do café da manhã e as mulheres saem para o trabalho 
nas oficinas internas, as prisioneiras do setor de faxina, com as vassouras, 
rodos, baldes, água e sabão, lavam a galeria interna que separa as celas...
São quatro refeições por dia: Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jan-
tar, servidas nos mesmos os carrinhos, pelas mesmas boieiras. As refeições 
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chegam em quentinhas de alumínio preparadas e embaladas na cozinha               
industrial da penitenciária” (VARELLA, 2017, p.24).
 

Foucault também mostra em sua análise que a técnica de controle do tempo 
faz com que as mulheres que cumprem penas participem, assim de um contrato so-
cial de produção para proverem recursos necessários para sobrevivência dentro da 
cadeia, em vista disso, quanto mais a presa for obediente e submissa mais produ-
tiva. A punição vai se tornando, portanto, a parte mais velada do processo penal, a 
punição é pensada com uma finalidade, como uma estratégia específica usada para 
garantir bens econômicos. Conforme Varella: 

As cadeias têm um custo de vida. É mais baixo que o da rua, mas ficar preso 
não sai de graça. Na Penitenciaria Feminina, as únicas peças de vestuários 
fornecidas pelo Estado na chegada das presas são uma calça e uma bermu-
da marrom ou cáqui e uma camiseta branca, do uniforme obrigatório. Calça-
dos, roupas de baixo e agasalhos ficam por conta de cada uma (2017, p. 95).

Logo, se verifica que um dos dispositivos de docilização e utilidade abordado 
em Vigiar e Punir é uma prática comum, como também uma forma de administração, 
a pessoa só é útil financeiramente, se antes ela for politicamente, o que se quer nas 
prisões são corpos dóceis, submissos e obedientes e cada vez mais produtivo.

4.   A PUNIÇÃO DISPOSITIVO PARA CASTIGAR O CORPO DA CRIMINOSA

 O espetáculo que se elimina o domínio do corpo que se extingue. Um corpo 
problematizado com gestos que a condenada sofra mais que os outros homens, na 
época do suplício o corpo era exposto a todo tipo de violência como: degolação, 
enforcamento, ter parte do corpo queimado, fazia parte do espetáculo, mudou-se o 
método como se pode observar “economia dos castigos”, justificada por meio de uma 
moral política do direito de punir. O poder de punir se apoia nessa nova alma moder-
na, produzindo efeitos diversos sobre o “corpo da condenada”. Assim, ao contrário 
da época do suplício como descrita por Foucault se eliminou o espetáculo de certo 
domínio sobre o “corpo do condenado” que extingue. “Essa relação que era estabe-
lecida por meio do corpo como instrumento de intervenção sobre o enclauramento, 
com a privação, os castigos passaram de uma arte das sensações insuportáveis a 
uma economia dos direitos suspensos” (FOUCAULT, 1987).

Em razão disso, a prisão da alma causa um suplício por meio do corpo usa-se 
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o corpo como mediador dessa prisão por meio de um sofrimento que incide a alma. 
Assim, “... pois não é o corpo, é a alma. À expiação que tripudia sobre o corpo deve 
suceder um castigo que atue, profundamente, sobre o coração, o intelecto, a von-
tade, as disposições...” (FOUCAULT,1987). Ressaltando que alma na ótica na qual 
estamos tratando estritamente aqui, é entendida como alma moderna, ela é um re-
sultado de uma série de punições, no qual, o corpo sofre por meio das instituições 
que aplicam disciplina e controle individual no comportamento como medida penali-
zadora, a intenção é causar um sofrimento que vai além da privação da liberdade, do 
encarceramento, tocando na subjetividade das mulheres, o maior objetivo é controlar 
suas forças, “...o corpo é colocado num sistema de coação e privação, de obrigação 
e interdições...”(FOUCAULT,1987). Uma vez que o castigo imposto pelo sistema pri-
sional tem por finalidade mostrar para a sociedade que não vale a pena cometer o 
crime. Por isso, todo um investimento de técnicas moduladoras que por intermédio 
do corpo tem por Propósito o intuito de atingir à alma , assim um corpo docilizado e 
controlável será sempre mais vantajoso para a sociedade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que se pretendeu no presente estudo foi analisar os principais dispositivos 
utilizados para a docilização dos corpos das mulheres presas, constatando como o 
poder de punir se poia nessa nova visão chamada de alma moderna. Diante do ex-
posto, as obras que foram a base para desenvolvimento do artigo, tanto Vigiar e Punir 
(1987), que  ilustra a ótica da alma moderna e um poder de julgar, e uma genealogia 
da atual e complexa rede do poder de punir e impor suas regras  que estende seus 
efeitos nas singularidades, quanto Prisioneiras(2017), ambas trazem o olhar humano 
sobre a particularidade do ambiente carcerário feminino, revelando que a realidade 
das cadeias, certamente, foi e é exposta com suas características, seja das técnicas 
como a docilidade-utilidade, como também, pela disciplina como técnica do deta-
lhe, controle sobre os corpos das prisioneiras como forma de  punição, vai além de 
castigos,  toca na subjetividade do sujeito que vive a interdição, sendo que o  corpo 
é atravessado pelo poder, em constante disputa que se faz nos hábitos mais sutis, 
rotineiro e cotidiano, controlado e regulado pelo poder institucional, mesmo após 32 
anos nada mudou como podemos constatar o livro Vigiar e Punir publicado (1987) 
e Prisioneiras em (2017). Cabe mencionar também, que toda essa rede de adestra-
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mento imposta às presas da Penitenciária da Capital.
Acontece nos sistemas carcerários de muitos países, sob essa ótica de pen-

sar os mecanismos de poder. Portanto, a presente análise constatou que o poder 
perpassa os corpos das encarceradas, alcançando sua principal finalidade: atingir à 
alma humana e sua subjetividade, de modo aos ajustes sociais
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INTRODUÇÃO

As tecnologias digitais e formas de comunicação têm avançado com o passar 
do tempo, estando presentes na maior parte dos nossos dias, quer seja em assuntos 
sérios, como trabalho, quer seja em momentos de lazer. É inegável a presença delas 
em nossas vidas: redes sociais, sites de notícias, aplicativos de banco, aplicativos de 
transporte, dentre outros.

Nem mesmo com a educação é diferente, pois com o atual momento de pandemia 
as aulas passaram a ser de forma remota, com a utilização ainda maior da internet. 
Todavia, antes dessa necessidade, a Base Nacional Comum Curricular (doravante, 
BNCC), de 2017, já previa em seu texto a utilização das TDIC (Tecnologias Digitais 
da Informação e Comunicação) em sala de aula, no componente curricular de Língua 
Portuguesa.

Mas como isso aconteceria? É preciso lembrar que a BNCC tem como objeto 
de estudo o texto, que pertence a um gênero textual. Este último pode se dar de 
diversas formas: texto escrito, som, imagem, vídeo. Isto é, ao se trabalhar com um 
determinado gênero textual é preciso trabalhar com seus diferentes formatos e com 
seus diferentes suportes, que segundo Marcuschi (2008) é o meio físico ou virtual 
que serve para materialização do texto, onde o gênero está vinculado, aliás ele “não 
é neutro e o gênero não fica indiferente a ele” (MARCUSCHI, 2008, p. 174), pois se 
você escrever um texto e enviar pelos correios é uma carta, mas se fizer isso com 
meios eletrônicos, torna-se um e-mail. Além disso, com o avanço das TDIC, cada vez 
mais gêneros textuais vem se desenvolvendo: vlogs, podcasts, booktube, memes.
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Os alunos, na maioria das vezes, já conhecem esses gêneros, visto que eles 
utilizam celulares, computadores. Entretanto, como afirma a BNCC (BRASIL, 2017, 
p. 68): conhecer essas ferramentas e gêneros, não significa dizer que as “dimensões 
ética, estética e política”são levadas em consideração no uso ou que os conteúdos da 
internet são vistos de forma crítica. Cabe, então, à escola ajudar o aluno a desenvolver 
sua criticidade sobre o que vê, diferenciando fatos de opiniões, entender e respeitar 
os posicionamentos de outras pessoas.

Essas são algumas das habilidades, que, segundo a BNCC, devem ser 
adquiridas pelos alunos. Elas são desenvolvidas por meio das práticas de linguagem 
e dos gêneros textuais: 

as habilidades não são desenvolvidas de forma genérica e descontextualizada, 
mas por meio da leitura de textos pertencentes a gêneros que circulam nos 
diversos campos de atividade humana. (BRASIL, 2017, p. 75).

Nesse sentido, entendemos que as habilidades são alcançadas ao se trabalhar 
com diferentes gêneros textuais por meio de práticas de linguagem. Essas são 
divididas pela BNCC em quatro eixos: o eixo da oralidade, o eixo da produção textual, 
o eixo da leitura e o eixo da análise linguística/semiótica. Cada um desses eixos vai 
desenvolver habilidades relacionadas a eles, sempre aliadas aos gêneros textuais, 
quer estes já sejam consagrados pelo ensino de Língua Portuguesa, quer sejam os 
gêneros digitais, que ainda não são abordados como um objeto de estudo nas salas 
de aula. 

Pelo fato de os gêneros digitais serem mais recentes e estarem em constante 
mudança devido aos avanços tecnológicos, muitas vezes, surge a seguinte questão: 
como trabalhar os gêneros tidos como digitais em sala de aula? Pois, como nos 
é colocado no documento norteador da educação em nível nacional, além de 
contemplar o letramento da letra e do impresso, é preciso “contemplar também os 
novos letramentos, essencialmente os digitais.” (BRASIL, 2017, p. 69). 

Para que possamos compreender melhor e aplicar o que está proposto no 
documento, precisamos, primeiramente, entender qual é a definição de gênero 
textual adotada. Segundo Marcuschi (2003, p. 1), “os gêneros textuais são fenômenos 
históricos, profundamente vinculados à vida social e cultural.”, contribuindo para 
“ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia”. Ou seja, nossa relação 
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em sociedade é organizada por meio dos gêneros, sejam eles complexos, como uma 
carta a um juiz; sejam eles simples, como um bilhete deixado para alguém; quer sejam 
instrutivos, como um manual de instrução e receitas culinárias; quer sejam distrações, 
como um meme e poesias. De modo geral, os gêneros estão intrinsecamente ligados 
às nossas relações, sendo atualizados conforme a necessidade, visto que são 
“altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos.” (MARCUSCHI, 2003, p.1).

Levando em consideração tanto o exposto aqui sobre as TDIC em sala de aula 
e os gêneros digitais quanto a necessidade de um desenvolvimento mais adequado e 
eficaz da disciplina de Língua Portuguesa, propomos uma sequência didática com o 
gênero digital meme, que foi desenvolvida durante as aulas de Estágio Supervisionado 
I, ministradas pela Professora Cláudia Maris Tullio, no ano de 2020, na Universidade 
Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Com o intuito de uma maior ampliação 
das habilidades com esse gênero, traremos como foco principal o eixo da Análise 
Linguística/Semiótica, já que ele é importante para o entendimento desse gênero. 
Contudo, ressaltamos que os eixos de leitura e de produção textual também são 
necessários para o estudo de tal gênero digital, pois ambos são trabalhados de forma 
simultânea e conjunta ao se trabalhar o meme.

Com essa exposição, pretendemos também ampliar as discussões acerca do 
ensino de língua(gem) nas escolas, buscando ressaltar, inclusive, o papel do estágio 
na formação docente. 

O EIXO DA ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

O termo Análise Linguística, segundo Mendonça (2006, apud LOURENÇO; 
ARAÚJO, 2019, p. 89), surgiu devido às novas perspectivas que foram adquiridas 
ao tratar do uso da língua e das reflexões sobre o sistema linguístico, tratando dos 
fenômenos gramaticais, textuais e discursivos. Ele foi cunhado por Geraldi (1984), de 
acordo com Lourenço e Araújo (2019, p. 89), e se contrapõe ao ensino tradicional da 
gramática, que possuía uma perspectiva prescritiva. 

Ao se trabalhar de modo reflexivo com a língua, na perspectiva de Análise 
Linguística (AL), segundo Lourenço e Araújo (2019, p. 96), deve-se buscar “a 
compreensão dos sentidos e a análise dos fatos na articulação textual e discursiva”. 
Essa reflexão deve ser feita em textos por meio de vários ângulos e perspectivas, sejam 
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textos orais, escritos ou multimodais, a fim de “discutir fenômenos relacionados ao 
sistema da língua, à composição discursivo-textual e aos elementos não-linguísticos.” 
(LOURENÇO; ARAÚJO, 2019, p. 96).

Devido ao estudo desse termo em ambiente acadêmico, ele acabou 
influenciando os documentos norteadores da educação do Brasil, começando pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (1997; 1998) até a BNCC, sendo acrescentado, 
também, a semiótica, uma perspectiva que também concebe “o texto, e não a frase, 
como unidade de sentido” (LOURENÇO; ARAÚJO, 2019, p. 90) e que considera os 
aspectos semânticos, pragmáticos e discursivos de um texto. Segundo os autores, 
é impossível interpretar textos com base apenas na forma escrita, quando a maioria 
dos textos são multimodais, sendo necessário estudá-los com todos os elementos 
em conjunto, pois “toda imagem tem um significado, já não basta apenas identificá-la, 
mas ler e interpretá-la para compreender as implicações discursivas.” (LOURENÇO; 
ARAÚJO, 2019, p. 96). 

A BNCC define, então, o Eixo de Análise Linguística/Semiótica como:

os procedimentos e estratégias (meta)cognitivas de análise e avaliação 
consciente, durante os processos de leitura e produção de textos (orais, 
escritos e multissemióticos), das materialidades dos textos, responsáveis por 
seus efeitos de sentido, seja no que se refere às formas de composição dos 
textos, determinadas pelos gêneros (orais, escritos e multissemióticos) e pela 
situação de produção no que se refere aos estilos adotados nos textos, com 
forte impacto nos efeitos de sentido. (BRASIL, 2017, p. 80).

Por meio desse excerto retirado do documento curricular da educação, 
notamos como os outros eixos estão ligados à Análise Linguística/Semiótica. Dessa 
forma, podemos verificar que ela não se restringe apenas à gramática nas análises, 
mas também aos estilos adotados para a produção de textos, ao seu contexto de 
produção e a como todos os fatores (linguagem, estilo, contexto, local de circulação, 
autor) podem influenciar na construção do sentido do texto. Além disso, ao se tratar 
de textos orais, as análises trarão elementos próprios da fala (altura, intensidade, 
ritmo, variedade linguística) e elementos paralinguísticos e cinésicos (expressão 
facial, gestos, movimentos, postura). Já em textos multissemióticos, além de todos 
esses dados já citados, também são analisados planos de fundo, ângulo, luz, cor e 
intensidade, profundidade, foco.
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Como foi possível verificar, esse eixo da BNCCnão está restrito apenas às 
análises gramaticais, mas também está relacionado com as análises discursivas e 
com a maneira como a construção de sentidos é feita. Esse eixo é importante ao 
tratarmos do gênero digital meme, visto que muitas das vezes ele não está adequado 
gramaticalmente, no entanto, é preciso que seja analisado como o(s) sentido(s) 
está(ão) sendo construídos em seu interior e qual é o discurso que ele carrega. 
Vejamos na seção a seguir o que é esse gênero.

O GÊNERO DIGITAL MEME

O termo meme, apesar de ser recorrente na internet, não surgiu com ela. 
A sua origem é de 1976, com o etólogo Richard Dawkins, em sua obra “O Gene 
Egoísta”. Segundo ele, assim como o gene transmitiria as características físicas, o 
meme transmitiria as características culturais (religião, formas de pensar, costumes). 
Segundo ele, era preciso:

um nome para o novo replicador, um nome que transmita a idéia de uma 
unidade de transmissão cultural, ou uma unidade de imitação. ‘Mimeme’ 
provém de uma raiz grega adequada, mas eu procuro uma palavra mais curta 
que soe mais ou menos como ‘gene’. Espero que meus amigos classicistas 
me perdoem se abreviar mimeme para meme. Se isso servir de consolo, 
podemos pensar, alternativamente, que a palavra ‘meme’ guarda relação com 
‘memória’, ou com a palavra francesa même. Devemos pronunciá-la de forma 
a rimar com ‘creme’. (DAWKINS, 2007, p.329-330).

Dawkins define o meme como algo que manteria uma relação com a memória, 
para ser repassado para outras pessoas. Nos dias de hoje, quem está em contato 
com as redes sociais, provavelmente, conhece o gênero digital meme. E assim como 
na definição de Dawkins, ele mantém uma relação próxima com a memória, pois 
ele só faz sentido se o receptor entender a mensagem e essa compreensão está 
muitas vezes relacionada com um conhecimento prévio, que precisa ser ‘ativado na 
memória’.

O meme é encontrado, frequentemente, em redes sociais e, por meio do humor, 
traz críticas sociais. Eventualmente alguns também apresentam discursos de ódio, ao 
ridicularizar determinado grupo de pessoas. Silva (2019, p. 21) define o meme como “um 
importante fenômeno linguístico, próprio da cibercultura, cuja característica principal 
é (re)significar diversos aspectos da vida social”. Isto é, o meme aborda diferentes 
situações cotidianas, sejam assuntos polêmicos ou não, buscando apresentar um 
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outro olhar para elas. Por conta disso, ele também é considerado efêmero, isto é, a 
sua durabilidade é muito curta: ele aparece enquanto um determinado assunto está 
sendo comentado, mas deixa de ser compartilhado quando o foco de debate muda. 

No entanto, o assunto é atual, mas as imagens e bordões utilizados já são 
conhecidos na internet, como é o caso do meme denominado “Sucess Kid” (DIAS, 2020) 
que é a imagem de um bebê e é utilizado em situações que sugerem “determinação”. 
Esse meme citado aqui, por exemplo, ajudou o pai, Jimmy Griner, em 2015, quando 
ele precisou arrecadar dinheiro para um transplante de rim. Sammy Griner (o menino 
do meme) foi reconhecido em uma das fotos da família no site, movimentando assim 
as doações para o transplante e salvando a vida de uma pessoa. Vemos como o 
meme é “antigo” (de 2010), mas foi relembrado e utilizado em outra situação.

Um dos fatores, portanto, para a efemeridade do meme é o contexto de 
produção. Por exemplo, se um meme é produzido durante um acontecimento 
político (pense nas eleições para presidência no ano de 2018), será muito mais 
compreendido durante aquele momento do que em um futuro. Entretanto, imagens 
daquele período podem ser retiradas de seu contexto e ser colocadas em um novo 
contexto, adquirindo um significado totalmente diferente. Ou seja, além de os memes 
retomarem acontecimentos de um determinado período, ativando a memória das 
pessoas, ele também é inserido em diferentes contextos e é atualizado.

Segundo Guerra e Botta (2018), contemporaneamente, os memes têm se 
mostrado como grandes indicadores e propagadores de opiniões, visto que,logo após 
um acontecimento de grande repercussão, “a ampla circulação de memes sobre o 
assunto é esperada e, até, anunciada pelos meios de comunicação” (GUERRA; 
BOTTA, 2018, p. 1861). Eles são produzidos e divulgados conforme o seu objetivo, que 
pode ser criticar, ironizar, gerar humor, demonstrar indignação e espanto, comentar, 
dentre outros.

Tomando como exemplo a questão do momento de pandemia iniciado em 
2019/2020, verificamos que muitos memes surgiram, principalmente, com o tema “o 
que farei quando a pandemia acabar”, falando como querem reencontrar os amigos, 
como é difícil conviver com as pessoas diariamente, como diversos ambientes 
misturaram-se em um só (nesse caso, a casa e o trabalho). 

Um outro exemplo de uso dos memes é como uma ferramenta de marketing, 
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como o que ocorrido com a marca “Bob’s” que foi proibida de utilizar a marca 
“Ovomaltine” e fez memes sobre isso, colocando o seu Milk Shake como verdadeiro4 
e, aproveitando essa onda, a marca “Giraffas” também fez um meme referindo-se a 
essa disputa e promovendo o seu produto.

Os memes não possuem uma estrutura fixa. Eles podem ser uma imagem, uma 
frase, um vídeo, um áudio. Muitas vezes o que os identifica é um “bordão” de alguma 
série, novela, filme ou de uma situação do diaadia. E a partir desse bordão, eles 
são colocados com imagens e situações diferentes, mantendo, assim, uma relação 
com o original. Essa relação é algo muito necessário, já que quando o “destinatário 
não compartilha a referência, ele não entende o meme, que acaba parecendo sem 
graça.” (GUERRA; BOTTA, 2018, p. 1863). 

Conforme dito, se o destinatário não entender a referência, o meme perderá 
o sentido. Por conta disso, torna-se importante o contexto de produção, visto que 
o meme “só faz sentido quando colocado dentro de um determinado contexto e 
visualizado por pessoas que compreendem aquela referência.” (GUERRA; BOTTA, 
2018, p. 1863). Ou seja, o meme sem um contexto não pode ser compreendido. 

Além disso, vale ressaltar que, de acordo com Dawkins (1979),Blackmore 
(1999, apud RECUERO, 2009,p. 124), Guerra e Botta (2018), há três características 
essenciais que garantem a sobrevivência do meme: a longevidade, a fecundidade e 
a fidelidade. 

A longevidade é “a capacidade do meme de permanecer no tempo. A fecundidade 
é a sua capacidade de gerar cópias. Por fim, a fidelidade é a capacidade de gerar 
cópias com maior semelhança ao original” (GUERRA; BOTTA, 2018, p. 1864). Seriam 
essas três capacidades que tornariam possível a sobrevivência do meme, assim como 
as mutações genéticas permitem que determinada espécie sobreviva na natureza.

Quando estudamos algum texto, normalmente, buscamos o seu autor. Todavia, 
no caso do meme, isso nem sempre é possível, já que muitos são produzidos de forma 
anônima. Como afirma Silva (2019, p. 46), “em função de uma intensa velocidade de 
replicações no ambiente digital, a ideia de autoria se esvai em meio a uma extrema 
necessidade de difusão e coletividade.” Além disso, sua circulação é muito rápida, 

4  Disponível em https://www.gazetadopovo.com.br/economia/guerra-do-ovomaltine-mostra-
-poder-dos-memes-nas-estrategias-de-marketing-ayx9l3q1cuoe0vs3mlwbrtmzk/ 
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visto que um dos principais objetivos é a ´viralização´ (espalhar-se de maneira rápida 
pela rede, tal qual um vírus). Assim, o meme é compartilhado por diferentes pessoas 
ao mesmo tempo, dificultando a ideia de autoria, dando “um tipo de liberdade e de 
proteção a punições, principalmente para os memes ofensivos”. (DAVISON, 2012 
apud SILVA, 2019, p. 46).

 Entretanto, através de um projeto de pesquisa e extensão da Universidade 
Federal Fluminense, do Rio de Janeiro, há um site chamado “Museu de Memes5”, 
que conta com um acervo de memes, com artigos e entrevistas sobre o assunto e 
que tenta identificar a origem do meme através do Google Trends, que através de 
gráficos expõe em qual período o termo foi mais pesquisado e quando começou a 
circular, possibilitando, dessa forma, o encontro da autoria do texto.

Como no caso dos memes que utilizam a expressão “A crise também é estética”, 
que apareceu pela primeira vez na rede social Twitter, em 2016, pelo usuário André 
Dahmer, que compartilhou uma reportagem da BBC que relata o fato de um artista 
holandês acusar a Fiesp de plagiar um pato amarelo. A partir disso, vários memes 
foram feitos utilizando a mesma expressão, nos mais diversos contextos, sobretudo 
político, para se referir a situações consideradas estranhas ou “cafonas”. Nesse 
exemplo, podemos ver como as características que garantem a sobrevivência do 
meme estão presentes, porque até hoje as pessoas lembram dessa expressão 
(longevidade), foi amplamente reproduzido (fecundidade) e manteve essa expressão 
fiel ao original, mesmo sendo utilizada em diferentes situações (fidelidade).

Por ter um público muito amplo, pois ele circula rapidamente em diferentes redes 
sociais, ele só pode ser identificado pelo tema ou pela linguagem, além do contexto 
de produção que é importante para a construção de sentido, que vai atingir alguém 
específico. Por exemplo, se é um meme que apresenta uma linguagem própria de 
uma região, vai atingir de forma mais satisfatória quem conhece palavras próprias 
daquele lugar e conhece a realidade da situação que foi tratada naquele meme. 

Em relação às marcas linguísticas que aparecem no meme, temos as gírias e 
palavras de baixo calão como sendo parte desse gênero. Além disso, nem sempre 
segue a norma padrão, visto que isso está também relacionado com a intenção do 
autor. 

5  Disponível em https://www.museudememes.com.br/

TULLIO, C. M.; GULA, K. T.; PRESTES, C. M. G. ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA E GÊNEROS DIGITAIS:
 UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA COM O MEME. 

https://www.museudememes.com.br/


76 77

QUESTÕES DE LÍNGUA(GEM) NA CONTEMPORANEIDADE: 
AMPLIANDO OLHARES E PERSPECTIVAS

No caso do tema, pensemos, por exemplo, em um filme, em que os memes 
farão sentido para quem assistiu a ele, porque consegue compreender o seu sentido. 
Outra pessoa pode até entender, mas algo pode ser perdido durante a compreensão.

O meme mostra-se como um gênero com uma área de estudo bastante 
abrangente, separando grupos que podem compreender mais um texto que outro. E 
como ele apresenta um grande potencial pedagógico para ser explorado em sala de 
aula, apresentamos na próxima seção uma proposta de atividade com o gênero, que 
pode ser aplicada levando em consideração o eixo de Análise Linguística/Semiótica, 
já que é um gênero que está intimamente ligado com o sentido. No entanto, os eixos 
da leitura e produção textual também são importantes, pois o primeiro nos ajuda 
a compreender o texto e o segundo nos ajudará a produzir o gênero, que são os 
nossos objetivos.

UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA COM O GÊNERO MEME

Considerando todo o exposto, apresentaremos, uma proposta de atividade que 
foi escrita durante as aulas de Estágio Supervisionado I, ministradas pela professora 
Cláudia Maris Túllio, no ano de 2020, na Universidade Estadual do Centro-Oeste 
(UNICENTRO). Essa atividade foi elaborada visando o compartilhamento com alunos 
e professores do ensino público, mas não pode ser aplicada, visto que o estágio 
realizado precisou ser adaptado ao ensino remoto e sofreu algumas alterações em 
relação à realização de atividades. O nosso planejamento segue a estrutura de uma 
sequência didática, todavia, deixamos de fora a “Produção inicial”, pois, por se tratar 
de um gênero digital, imaginamos que os alunos já conhecem o gênero, tornando 
possível a retirada dessa etapa, além de que os módulos são planejados depois 
dessa produção inicial e aqui é apenas uma proposta que ainda deve ser aplicada 
em sala de aula e adaptada conforme a necessidade do professor.

O ensino de gêneros textuais por sequência didática foi elaborado por Dolz, 
Noverraz e Schneuwly (2004) e apresentado por Luiz Antônio Marcuschi (2008). A 
sequência didática é definida por esses autores como “’um conjunto de atividades 
escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral 
ou escrito” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 97 apud MARCUSCHI, 2008, 
p. 213), com a intenção de que os alunos possuam um método para a produção de 
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todas as etapas dos gêneros textuais estudados.

Esse método de ensino possui algumas etapas, que, no caso dos módulos, são 
adaptadas conforme a necessidade. O primeiro momento é a “Apresentação inicial”, 
em que o gênero é apresentado aos alunos (características gerais, estrutura, local 
de circulação). A próxima etapa é a produção inicial, em que os alunos produzem um 
texto daquele gênero, com os conhecimentos que eles possuem. Por meio dessa 
produção inicial são elaborados os módulos, que devem ser planejados a fim de 
suprir as dificuldades que foram observadas na produção inicial. E, por fim, há a 
produção final, em que os alunos produzem um novo texto ou revisam o feito na 
produção inicial, levando em consideração o que foi trabalhado nos módulos.

Feita essa breve explicação da sequência didática, traremos agora a nossa 
proposta de atividade, que foi produzida visando turmas de 9º ano. Ressaltamos que 
ela pode ser alterada conforme a necessidade em sala de aula, pois aqui apenas 
queremos mostrar como é possível trabalhar com esse gênero em sala de aula. 
Vejamos:

A primeira parte é a apresentação inicial. Por se tratar de um gênero que 
circula nas redes sociais, é importante realizar uma conversa com os alunos sobre o 
tema, para saber um pouco sobre o conhecimento prévio deles. Para esse primeiro 
momento, é importante apresentar para os alunos diferentes exemplos do gênero: 
trazer memes que apresentem um tema polêmico (político, por exemplo), com temas 
mais específicos (filmes, livros), com diferentes linguagens. Também apresentar aos 
alunos o site de “Museu de Memes” e, se possível, deixar que os alunos explorem 
sozinhos esse acervo.

Em seguida, temos o módulo 1. Nesse módulo será muito importante o eixo de 
Análise Linguística/Semiótica, pois é preciso realizar com os alunos um estudo dos 
memes, analisando como a construção de sentido(s) acontece. É nesse momento 
que as análises linguísticas serão realizadas, mas, principalmente, as análises 
semióticas, pois os memes serão estudados observando como a sua construção 
colabora para o sentido final: como o meme adquiriu significado através da imagem/
bordão utilizado? Como o contexto de produção influenciou nessa construção? Além 
disso, como as opiniões são expressas através dos memes? Esses são alguns dos 
pontos que podem ser considerados nesse módulo.
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Já no módulo 2, depois de todas as análises feitas no módulo anterior, os 
alunos delimitarão um tema para a construção de um meme: política, meio ambiente, 
entretenimento, ou mesmo algum assunto que esteja circulando nas redes sociais, 
desde que seja passível de opinião, já que os alunos precisam compreender que 
quando se trata de um fato comprovado não é passível de opinião. Quando delimitado 
o tema, os alunos precisam pensar se o seu texto será crítico, humorístico ou apenas 
expressará uma opinião sobre o assunto, deixando claro que ofensas contra outras 
pessoas não devem fazer parte das suas produções. 

Por fim, no módulo 3, são apresentados aos alunos os geradores de memes, 
para que então eles possam produzir o seu texto. Aqui, apresentamos, brevemente, 
dois sites.  O primeiro é o “Meme Generator”6 que é uma ferramenta para a produção 
de memes, onde eles são produzidos e publicados dentro do mesmo site para que 
outras pessoas possam visualizar, além de poder compartilhar em outras redes 
sociais. Nele você pode selecionar as imagens de um banco de dados, muitas das 
imagens que já circulam nas redes sociais. O segundo é o “I Love IMG”7, que, assim 
como o primeiro, possui um banco de imagens, além de permitir que o usuário 
carregue imagens do seu próprio dispositivo para a edição. A vantagem deste é que 
o autor pode salvar a sua produção diretamente em seu celular ou computador, não 
sendo preciso compartilhar nas redes sociais nem publicar no site. Existem outros 
geradores de memes que podem ser encontrados em uma busca rápida na internet e 
o professor em sala de aula pode escolher o qual melhor se adapta ao seu objetivo.

A última etapa é a de produção final: após todo o conhecimento adquirido 
durante os módulos, os alunos produzem o seu meme, que foi planejado durante 
o módulo 2, com o auxílio de um gerador de memes, que foi explorado no módulo 
3. Depois, esse meme pode ser compartilhado com a turma, seja através de redes 
sociais ou por meio de outra plataforma ou outra ferramenta. Uma sugestão é o 
“Padlet”8, uma ferramenta didática ativa, que permite criar um mural em que os 
memes produzidos podem ser colocados, depois podem ser compartilhados com a 
comunidade escolar, a fim de valorizar os trabalhos que poderão ser realizados pelos 
alunos. 

6  Disponível em https://memegenerator.net/ 
7  Disponível em https://www.iloveimg.com/pt/gerador-de-memes 
8  Disponível em https://pt-br.padlet.com/dashboard 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, o nosso objetivo principal foi mostrar como é possível planejar 
uma atividade com um gênero digital tão dinâmico como o meme, utilizando um dos 
eixos de ensino da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a Análise Linguística/
Semiótica.

Optamos por trazer esse eixo por conta da construção de sentido que existem 
dentro dos memes, a fim de compreender como um texto pode ser relacionado com 
um assunto atual, acrescentando um novo significado e expondo um ponto de vista 
sobre o assunto. Por meio desse gênero, também vemos a importância do contexto 
de produção, porque o gênero é efêmero quando se trata de assuntos atuais. Con-
tudo, uma imagem ou uma frase pode ser preservada e retomada quando um novo 
assunto surgir, demonstrando suas principais características: a longevidade, a fecun-
didade e a fidelidade.

Compreendemos que o ensino do gênero pode encontrar dificuldades para ser 
ensinado nas escolas, quer seja por questões de estrutura e falta de acesso, quer 
seja por causa de um ensino mais tradicional. No entanto, acreditamos que ele deve 
ser trabalhado em sala de aula, sendo adaptado com a realidade da escola, visto 
que esse gênero está presente na vida dos alunos e, como coloca a BNCC, apenas 
conhecer o gênero não é suficiente, é preciso se posicionar criticamente perante o 
que circula na sociedade, além de que promove o exercício crítico em sala de aula, 
por meio de discussões sobre os assuntos atuais.
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André Luiz da Silva

INTRODUÇÃO

Quando uma informação é transmitida de um emissor para um receptor, essa 
informação caracteriza um ato de comunicação. Para existir uma comunicação, se 
faz necessário que haja um veículo, um canal para que esta informação seja trans-
mitida. 

Neste processo, o objetivo da comunicação é conseguir tornar a fonte e o re-
ceptor sintonizados numa determinada mensagem. A informação é o elemento subs-
tancial de todo processo comunicativo. “Os objetos da comunicação não são os ob-
jetos comunicativos do mundo, mas uma forma de identificá-los, de falar deles ou de 
contribuí-los conceitualmente” (FRANÇA, 2001, p. 42).

A partir desta ótica, observamos que a comunicação linguística se dá em uni-
dades grandes, os textos, que a rigor são o único material linguístico observável. “O 
texto é o resultado de uma ação linguística, cujas fronteiras são, em geral, definidas 
por seus vínculos com o mundo no qual ele surge e funciona” (MARCUSCHI, 2008, 
p. 72). 

Este fenômeno caracteriza-se por não ser apenas uma extensão da frase, mas 
uma entidade teoricamente nova, que pode ser lido como um “tecido estruturado”, 
uma entidade de sentidos comunicativos e também um artefato sócio histórico. As-
sim, o texto é uma reconstrução do mundo, ele reordena o mundo, sua forma oral 
ou escrita, que são duas modalidades discursivas, que funcionam como um evento 
comunicativo, que convergem ações linguísticas sociais e cognitivas.

A linguística é a ciência que estuda as línguas naturais, consequentemente, 
esta ciência investiga o sentido das palavras. A Semântica é justamente o campo 
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de estudos da linguística responsável pelo desenvolvimento dos estudos e análises 
sobre o significado das palavras. Dentro desta ótica, existem várias formas pelos 
quais se procura estudar a significação ou o sentido da linguagem. De acordo com 
Guimarães (2002, p. 11) “O sentido deve ser considerado a partir do funcionamento 
da linguagem no acontecimento da enunciação”.

Este trabalho traz um estudo sobre uma das formas de manifestação da Se-
mântica Argumentativa, a pressuposição. Para tanto, utilizamos uma metodologia de 
pesquisa com caráter de base bibliográfica, em que foram utilizados referenciais teó-
ricos de autores como Ducrot (1987), Guimarães (2002), Koch (2002), Moura (1999), 
Mussalim e Bentes (2001), além da contribuição de outros autores que versam sobre 
conceitos teóricos, acerca da produção de sentido através da leitura. 

A escolha destas fontes se deu por entendermos que elas possuem relevância 
direta com a nossa pesquisa. 

A partir deste levantamento bibliográfico, foi possível desenvolver uma análise 
fundamentada sobre o tema, e produzir uma proposta de atividade que tem como 
assunto a Pressuposição.

Este trabalho está divido em 3 seções, são elas: A Semântica e seu objeto de 
estudo, que enfatiza os temas de interesse deste campo de estudos da linguística; 
Pressuposição, uma seção que traz aspectos sobre o que é pressuposição, nega-
ção, posto, acarretamento, e nos apresenta também algumas expressões que ativam 
pressupostos em sentenças; Proposta de atividade, um exercício composto por cinco 
quesitos, a ser aplicada em alunos do terceiro ano do ensino médio, que tem como 
objetivo o de contribuir para o ensino da língua portuguesa, enfatizando nos discen-
tes a importância do estudo da Pressuposição para o entendimento do efeito de sen-
tido em sentenças. Por fim, no final desta pesquisa são apresentadas as conclusões 
sobre este trabalho.

A SEMÂNTICA E SEU OBJETO DE ESTUDO

 A Semântica é um campo de estudos da linguística que tem como objeto de 
análises o estudo dos significados das línguas. As abordagens dos  semanticistas 
incidem sobre a relação entre significantes, tais como:  palavras, frases, sinais e sím-
bolos, e o que eles representam, a sua denotação. 
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Em suma, a Semântica estuda o significado usado por seres humanos para 
se expressar através da linguagem, isto porque para os semanticistas, a habilidade 
linguística do ser humano é baseada em um conhecimento   específico que o falante   
tem sobre a linguagem. De acordo com Cançado (2012, p.19) “A linguística assume 
que o falante de qualquer língua possui diferentes tipos de conhecimento em sua 
gramática”.

Este conhecimento está relacionado aos aspectos do vocabulário adquirido, 
como: pronunciar as palavras, construir palavras, sentenças e por último como en-
tender o significado das palavras e sentenças.

 No campo dos estudos linguísticos, a descrição linguística possui deferentes 
níveis de análise, e o estudo da Semântica focaliza, particularmente, o significado 
de palavras e sentenças. Dentro deste enfoque, o linguista busca descrever o co-
nhecimento linguístico que o falante tem de sua língua. Os semanticistas buscam 
descrever o conhecimento semântico que o falante possui, e este conhecimento per-
mite que o usuário da língua portuguesa saiba que as sentenças abaixo descrevem 
a mesma situação, observe:

1) a) O João acredita, até hoje que a terra é quadrada.

      b) O João ainda pensa, atualmente, que a terra é quadrada.

 Este mesmo conhecimento permite também que este mesmo falante saiba que 
as duas sentenças abaixo não se referem a mesma situação.

2) a) O João é um engenheiro mecânico.

      b) O João não é um engenheiro mecânico.

 Sobre as abordagens de estudos da Semântica, de acordo com Cançado 
(2012.p 21) “A Semântica não pode ser estudada como um sistema abstrato, mas 
também tem que ser estudada como um sistema que interage com outros sistemas 
[...]”.

 Alguns fenômenos básicos da Semântica são: composicionalidade, expressivi-
dade das línguas, propriedades semânticas, noções de referência e pressuposição. 
Sobre a composicionalidade, segundo Cançado (2012) todas as línguas dependem 
de palavras e de sentenças dotadas de significado, cada palavra e cada sentença 
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são convencionalmente associadas a pelo menos um significado. Desta forma, uma 
teoria semântica deve ser capaz de atribuir, a cada palavra e cada sentença, o signi-
ficado (s) que lhe (s) é peculiar nessa língua.

 Com relação a propriedade semântica, os falantes nativos de uma língua têm 
algumas intuições sobre as propriedades de sentenças e de palavras e as maneiras 
como essas sentenças e palavras se relacionam. Se o falante sabe o significado de 
uma sentença, isto de forma intuitiva, ele sabe também deduzir várias outras senten-
ças verdadeiras a partir da primeira. “Essas intuições parecem refletir o conhecimen-
to semântico que o falante tem” (CANÇADO, 2012, p. 23).

O falante de uma língua, mesmo de forma inconsciente, possui um conheci-
mento sistemático da língua, e isto lhe permite fazer operações de natureza bastante 
complexas.

O terceiro ponto a ser estudado pela Semântica é o da natureza do significa-
do. Existe uma divisão sobre esta questão. Para alguns linguistas, o significado é 
associado a uma noção de referência da ligação entre as expressões linguísticas e 
o mundo. 

Já para outros linguistas, o significado está associado a uma representação de 
natureza mental. Por último, as teorias que tratam a referência sobre a perspectiva da 
referência são chamadas de Semântica Formal, referencial ou de Valor de Verdade. 

A PRESSUPOSIÇÃO
 

 Encontrar um conceito sobre o que é pressuposição, não é uma tarefa fácil, isto 
devido aos diversos olhares sobre este efeito de sentido. A literatura sobre este tema 
é diversificada, isto porque este conceito transita por diferentes campos do saber, 
variando de acordo com o olhar teórico destinado a esse fenômeno.

 Para a produção deste trabalho, iremos nos ater aos conceitos sobre pressu-
posição, partindo dos pensamentos de Ducrot (1987), Moura (1999) e Mussalim e 
Bentes (2001).

 Para Mussalim e Bentes (2001, p. 28) “A pressuposição é criada pelo e no pró-
prio jogo de encenação que a linguagem constrói. A pressuposição não pode ser uma 
crença em algo externo à linguagem”. 

Nas versões mais atuais da Semântica da Enunciação, o conceito de pres-
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suposição é substituído pelo de enunciador. Um enunciado é formado por vários 
enunciadores, este por sua vez forma o quadro institucional que referenda o espaço 
discursivo em que o diálogo vai se desenvolver.

 Na pressuposição, um enunciador presente no enunciado, situa o diálogo no 
comprometimento de que o ouvinte aceita esta voz pressuposta, negar este enuncia-
dor seria romper o diálogo. Observe a sentença abaixo:

 O presidente do Brasil é sociólogo.

                                     E1: há um e apenas uma pessoa.

 Enunciadores →        E2: esta pessoa e presidente do Brasil.

 ou pressupostos          E3: esta pessoa é sociólogo.    

Conforme Ducrot (1987) o pressuposto é um tipo de efeito de sentido a partir de 
um componente linguístico. Observe a sentença abaixo.

Jaques continua fumando.

A partir deste enunciado, é fácil concluir que Jaques fuma atualmente, como 
também já o fazia antes.

De forma objetiva, podemos entender que os pressupostos possuem um com-
portamento particular, quando o enunciado que os veicula é submetido a certas modi-
ficações sintáticas, como negação ou interrogação. Conforme Ducrot (1987) os pres-
supostos de um enunciado continuam a ser afirmados pela negação deste enunciado 
ou por sua transformação em pergunta. Observe as sentenças abaixo:

Será que Jaques continua fumando?

É falso que Jaques continua fumando.

Estas duas preposições continuam afirmando que Jaques continua fumando.

Quando na sentença Jaques continua fumando, é introduzido o título de prepo-
sição elementar em uma frase complexa, exemplo: Jaques continua fumando, ainda 
que o médico tenha proibido o cigarro. Neste caso o elo de subordinação não se 
refere ao elemento pressuposto, Jaques continua fumando, mas apenas ao resto 
do conteúdo, chamado de conteúdo posto, e neste exemplo, afirmasse que Jaques 
fuma atualmente.
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Em se tratando da argumentação, o que explica a existência de um determi-
nado enunciado é a presença de uma série de enunciadores e diferentes tipos de 
negações. Se pensarmos no fenômeno da ambiguidade, a Semântica Formal resolve 
este problema usando escopo. Já a Semântica da Enunciação resolve esta questão 
via a hipótese de que há diferentes tipos de negação, entre elas, a polêmica e a me-
talinguística. 

Observe os exemplos:

  O presidente do Brasil não é sociólogo.

     E1: Há um presidente do Brasil

     E2: Ele é sociólogo

     E3: E1 é falsa (negação polêmica)

O presidente não é sociólogo.

     E1: Há um presidente do Brasil

     E2: Ele é sociólogo.

     E3: E2 é falsa (negação metalinguística)

 A Semântica da Enunciação também se consagrou por ter possibilitado a des-
crição de fenômenos que supostamente resistem a um tratamento formal. Os fenô-
menos que envolvem gradação, os fenômenos escalares, são possivelmente mais 
prototípicos. Veja os exemplos abaixo:

João comeu pouco.

João comeu um pouco.

Um pouco                                      pouco 

Comer                                            comer

 ↑                                               ↓           

Não comer                                       não comer 

Para Ducrot (1987, p. 20) “O pressuposto não pertence ao enunciado da mes-
ma forma que o posto, contudo, também ele lhe pertence, embora isso ocorre de um 
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outro modo”. O fenômeno da pressuposição parece estar em estreita relação com as 
construções sintáticas gerais. 

Esta relação fornece uma primeira razão para tratá-lo no campo do compo-
nente linguístico, devendo descrever o valor semântico dessas construções, onde o 
estatuto particular do pressuposto é apresentado como uma evidência, um quadro 
incontestável no interior, como um elemento do universo do discurso, e de acordo 
com Ducrot (1987, p. 20) “ [...] o pressuposto é o que apresento como pertencendo 
ao domínio comum das duas personagens do diálogo, como objeto de uma cumpli-
cidade fundamental.

Conforme Moura (1999), se uma preposição a implica uma preposição b, isso 
significa que se a é verdadeira, então b é necessariamente verdadeira. Esta é a defi-
nição de Acarretamento. Observe as seguintes sentenças abaixo:

(a) João tem um gato siamês em casa.

(b) João tem um bicho de estimação em casa.

Se aceitamos a verdade de (a) por acarretamento, aceitamos necessariamente 
a verdade de (b), isto porque a categoria de bichos de estimação inclui os gatos sia-
meses, logo, se você tem um gato siamês, então você tem um bicho de estimação.

 A partir do que foi dito até o momento sobre pressupostos, observa-se que este 
efeito de sentido pode ser observado a partir do sentido literal das palavras de uma 
sentença, apesar de não estarem contidos no sentido destas palavras. “Isso ocorre 
porque certas palavras têm a função de ativar pressupostos, ou seja, elas indicam a 
presença de pressupostos” (MOURA, 1999, p. 17).

 Iremos agora apresentar algumas expressões que ativam pressupostos em 
sentenças.

1) Descrições definidas: são expressões que fazem certa descrição de um ser 
específico. 

Na terminologia de Frege (1978), esses sintagmas nominais indicam o sentido 
de um referente e servem para fazer a referência, assim como os nomes próprios. O 
princípio da substituição afirma que sentidos diferentes que remetem a um mesmo 
referente podem ser substituíveis entre sí, sem alteração do valor de verdade e da 
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sentença. Observe o exemplo abaixo:

“O autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas” era mulato.

Podemos substituir a descrição defendida “O autor de Memórias Póstumas de 
Brás Cubas” por “O fundador da academia brasileira de letras”, isto sem alterar o 
valor de verdade da sentença. Deste modo, podemos nos referir ao indivíduo Ma-
chado de Assis de duas formas: pelo nome Machado de Assis, ou, pelas discrições 
definidas “O autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas”, “O fundador da academia 
brasileira de letras”.

De acordo com Moura (1999, p. 18) “O uso de uma descrição definida pressu-
põe a existência do ser a que ela se refere”. Para este autor, esse tipo de pressuposi-
ção é chamado também de pressuposto de existência. Observe os exemplos abaixo, 
a abreviatura pp indica pressuposto:

(c) João viu o homem com duas cabeças.

(d) pp. Existe um homem com duas cabeças.

(e) O rei da França é calvo. 

(f) pp. Existe um rei na França.

2) Verbos fatio: São verbos que introduzem orações subordinadas que repre-
sentam um fato que é pressuposto. Os factivos introduzem fatos que são 
dados como certos. Observe os exemplos abaixo:

(g) João lamentou ter bebido muito.

(h) pp. João bebeu muito.

(i) O professor sentiu que tinha cometido deslize.

(j) pp. O professor cometeu deslize.

De acordo com Moura (1999) existem dois tipos de verbos factivos. Os que são 
epistêmicos, exemplo: compreender, saber, reconhecer, descobrir. O outro tipo são 
os que indicam sensações ou emoções, são exemplos: sentir, transmitir, -transitivo -, 
lamentar, arrepender-se, alegrar-se.

3) Verbos implicativos:
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(k) João conseguiu abrir a porta.

(l) pp. João tentou abrir a porta.

4) Verbos de mudança de estado:

(m) João deixou de fumar.

(n) pp. João fumava.

5) Iterativos: Pressupõem que a ação indicada pelo verbo já tinha acontecido 
anteriormente.

(o) O disco voador apareceu de novo..

(p) pp. O disco voador tinha aparecido antes.

6) Expressões temporais: 

(q) Maria desmaiou depois de encontrar João.

 (r) pp. Maria encontrou João.

7) Sentenças clivadas: São sentenças em que uma sentença simples é dividi-
da em duas orações a fim de destacar um certo constituinte da sentença, en-
fatizando-se a informação relativa a esse constituinte. Observe o exemplo:

(s) Não foi João que beijou Maria.

(t) pp. Alguém beijou Maria.

 De acordo com Moura (1999) as pressuposições funcionam no fluxo conversa-
cional. Nos exemplos utilizados de palavras que ativam pressupostos nas sentenças 
lidas, o papel delas é recuperar, em um certo contexto, certas pressuposições que se 
consideram como fazendo parte do conhecimento compartilhado dos interlocutores. 

Na verdade, as pressuposições já estavam presentes, no conjunto de proposi-
ções aceitas como verdadeiras pelos interlocutores. A partir deste pensamento, to-
memos então o seguinte exemplo contido na sentença abaixo:

 (u) Não serei o primeiro presidente americano a perder uma guerra. 

 Conforme Moura (1999) nesta sentença existe um exemplo interessante de 
exploração da ambiguidade contextual das pressuposições. Esta sentença tornou-
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-se famosa, e foi dita pelo presidente americano Lyndon Johnson, sobre a guerra do 
Vietnã, e analisada por Ducrot. A questão aqui é que apenas os pressupostos dessa 
frase são inteiramente diferentes, isto dependendo do conhecimento compartilhado 
dos interlocutores.

Uma das interpretações possíveis seria otimista (isto para os cidadãos ameri-
canos). Neste casso o presidente Johnson indica que não perderá a guerra do Viet-
nã. A análise ficaria da seguinte forma:

 (v) PRESSUPOSTO: Nenhum presidente americano perdeu uma guerra.

       POSTO: Não perderei a guerra (não serei o primeiro presidente a fazê-lo).

Já a segunda interpretação seria pessimista (também para os cidadãos ameri-
canos). A interpretação seria diferente análise ficaria da seguinte forma:

 (x) PRESSUPOSTO: Perderei a guerra.

      POSTO: Não serei o primeiro presidente americano a perder uma guerra.

 Para Moura (1999) em se tratando de um contexto para a pressuposição, o 
que fica claro é que os interlocutores assumem que um conjunto de proposições que 
chamaremos de C = {m, p, q, r} que são igualmente aceitas. 

Além disso, novas proposições {n, t} podem também ser incorporadas a esse 
conjunto, isto na medida em que a conversação avança, isto porque o contexto é di-
nâmico, sendo alterado pelo processamento da conversão. Tomemos como exemplo 
a seguinte sentença:

(z) Pedro deixou de fumar.

O locutor neste exemplo assume que seu(s) interlocutor (es) aceita(m) a verda-
de de ao menos duas proposições. São elas:

p: Existe um indivíduo designado por Pedro.

q: Pedro fumava.

 Estas duas preposições fazem parte do conhecimento compartilhado dos in-
terlocutores. Desta forma a conversação avança nesta base. Se p e que não faziam 
parte do contexto (conhecimento compartilhado), então agora p e que podem ser 
incorporados, isto de forma dinâmica ao contexto.
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PROPOSTA DE ATIVIDADE

 Todo enunciado, que é o momento de atualização da língua numa situação de 
discurso, depende da atividade conjunta do locutor e do interlocutor. Toda sequência 
de enunciados é linguisticamente descritível, observável como uma série léxico-sin-
taticamente determinada de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar à interpre-
tação. Para Ducrot (1987), a linguagem é um jogo de argumentação enredado em si 
mesmo.

Considerando este contexto, esboçamos uma proposta de atividade, composta 
de cinco quesitos, a ser aplicada em uma turma do terceiro ano do ensino médio, que 
contempla o trabalho com a Semântica Argumentativa, através de uma das formas 
de sua manifestação, a Pressuposição, um tipo de efeito de sentido, a partir de um 
componente linguístico.  A escolha de uma turma do terceiro do ensino médio se deu 
por entendermos que este público discente possui uma maturidade, em se tratando 
do estudo do sentido de palavras, para o desenvolvimento de atividades em sala de 
aula.  Dessa forma, seguem os objetivos e a proposta de atividade.

O objetivo geral desta proposta de atividade é contribuir para o ensino da lín-
gua portuguesa, enfatizando nos alunos a importância do estudo da pressuposição 
para o entendimento do efeito de sentido em sentenças. Já os objetivos específicos 
são: possibilitar ao aluno o entendimento da pressuposição e do posto, através do 
estudo de sentenças que trazem exemplos destes efeitos de sentido em palavras; 
disponibilizar ao aluno o estudo da pressuposição, através de sua manifestação em 
dois gêneros textuais jornalísticos, a Charge e a Notícia; possibilitar ao aluno o en-
tendimento da noção de acarretamento, esta outra noção de sentido encontrada no 
pressuposto, através de sua manifestação em sentenças; sugerir para professores 
de língua portuguesa metodologias de ensino e aprendizagem, que em si tragam pro-
postas de exercícios envolvendo sentenças e gêneros textuais diversos, que trazem 
exemplos de efeitos de sentido de pressuposição, posto e acarretamento. 

Proposta de atividade – Pressuposto

1. Retire o pressuposto e o posto das sentenças abaixo:

a) O Rei do futebol fez mil gols.
Pressuposto:
Posto:
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b) João deixou de fumar.
Pressuposto:

      Posto:

c) Neymar continuará jogando pelo Paris Saint German em 2020.
Pressuposto:
Posto:

d) O cachorro apareceu de novo no condomínio.
Pressuposto:
Posto

2. Leia a manchete abaixo, retirada de um jornal online.

Flamengo goleia o Avaí e mantém liderança do Brasileirão

          
  Fonte:blogs.correiobraziliense.com.br

 
a) Qual o pressuposto contido na manchete?

b) Qual a expressão linguística que ativa o pressuposto na manchete?
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3. Leia a charge abaixo e responda as questões que seguem.

Fonte: imirante.com
  

a) Qual o pressuposto ativado pela expressão outra vez?

b) Qual o posto contido na Charge?

c) Em que se constitui a crítica realizada pela Charge, a partir do posicionamento 
do chargista?

      4. Retire a noção de acarretamento nas sentenças abaixo:

a) Ricardo gosta de criar canários em casa.

Acarretamento:

b) Cristiano Ronaldo tem uma Ferrari vermelha.

Acarretamento:
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c) O Brasil é um país de temperaturas tropicais.

Acarretamento:

     d) Areia é uma cidade com baixo índice de violência nas ruas.
Acarretamento:

5. Leia a sentença abaixo. 

Carlos agora é vegetariano.

Classifique os efeitos de sentido abaixo como pressuposto ou posto.

a) Carlos não come nada de origem animal. ____________________

b) Carlos comia carne. _____________________________________

c) Carlos não come mais carne. ______________________________

CONCLUSÕES

Após a realização deste estudo, que tem como assunto um dos campos de 
estudo da linguística, a Semântica, mais precisamente, uma de suas manifestações, 
a pressuposição, acreditamos que esta pesquisa possa contribuir para o enriqueci-
mento da literatura sobre o ensino de língua em sala de aula, e para que avancemos 
ainda mais em análises sobre Semântica, isto através do entendimento do efeito de 
sentido existente em sentenças, motivadas por palavras.  

Como professores de língua portuguesa, defendemos que a produção de um 
estudo como este, que compreende o estudo linguístico aliado a um exemplo concre-
to de proposta de atividade sobre a pressuposição, nos ajuda a termos um maior do-
mínio sobre este conteúdo, isto objetivando a nossa melhor preparação para a ativi-
dade docente, e consequentemente a efetivação da aprendizagem do aluno em sala 
de aula. Salientamos que os direcionamentos apresentados na proposta de atividade 
sobre pressuposição se inserem como possibilidades de trabalho frente ao ensino da 
língua materna, levando-se em conta que o estudo da Semântica é de suma impor-
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tância para que o aluno compreenda os diversos efeitos de sentido presentes em um 
discurso, como por exemplo, em uma sentença.

Acreditamos que o desenvolvimento deste tipo pesquisa, dentro do campo da 
Semântica, nos serve de base para entendermos o efeito de sentido da pressuposi-
ção, com o intuito de que em nosso trabalhando em sala de aula, não encontremos 
dificuldades para transmitir com segurança este assunto para os alunos, aplicando 
metodologias de aprendizagem, que em si tragam propostas de exercícios envol-
vendo sentenças e gêneros textuais diversos, como os aprestados na proposta de 
atividade deste referido trabalho, que trazem exemplos de efeitos de sentido de pres-
suposição, posto e acarretamento. 

Por fim, acreditamos que o ensino de Semântica em sala de aula deve propiciar 
ao aluno um “mergulho” no universo do sentido das palavras, e o papel do professor 
é imprescindível nesta viagem, pois ele é o coautor deste processo, e responsável 
por apontar os caminhos, sugerir soluções e inserir o aluno como participante do pro-
cesso de ensino de língua, o que torna o espaço da sala de aula um lugar onde ensi-
no e aprendizagem caminham juntos, e onde a linguagem deve ser objeto de estudo 
e trabalho em prol de seu aperfeiçoamento e da reflexão crítica do aluno.
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INTRODUÇÃO 

 O termo “Pajubá” provém de um repertório lexical popularizado entre membros 
do movimento político e social de inclusão das pessoas de diversas orientações se-
xuais no Brasil. LGBTQIA+, o movimento político e social que defende a diversidade 
e busca mais representatividade e direitos para a comunidade de diferentes orien-
tações sexuais que fazem parte de diferentes orientações sexuais: Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Transexuais, Queer, Intersexuais, Assexuais, e o +, refere-se às diversas 
possibilidades de orientações sexuais e/ou identidade de gênero. A referida sigla 
passou por reajustes para validar a inclusão e o respeito quanto às orientações se-
xuais. 

 Segundo Bortoleto (2019), “foi no ano de 2005, no Xll Encontro Brasileiro de 
gays, Lésbicas e Transgêneros, que a letras “b”, de bissexuais, passou a fazer par-
te oficialmente da sigla, tal como ocorreu a conciliação de que a letra “t” passaria a 
referir igualmente aos indivíduos travestis, transexuais e transgêneros dentro da co-
munidade. Posteriormente, a sigla LGBT (Lésbica, Gays, Bissexuais, Travestis, Tran-
sexuais e Transgêneros) se tornaria a denominação oficial, conforme aprovado pela 
l Conferência Nacional GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 
Transgêneros). Mesmo que uma decisão recente, a sigla continua em mudança. 

 No contexto da militância, ainda, novas letras foram incorporadas à sigla para 
representar novas diversidades de gêneros, como o “i” de intersex, o “q” de queer 
e o “a” de agêneros e assexuados”. Indiscutivelmente, sendo um movimento social, 
político e cultural, no qual a linguagem representa uma marca comunicacional entre 
os falantes; e cabe a esse artigo apontar, justamente, as variações lexicais mais re-
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correntes entre os membros desse movimento, contrastando com a variação em Lín-
gua Brasileira de Sinais (Libras), tornando equânime a relação de significado entre 
as línguas. Através dos termos utilizados entre a comunidade LGBTQIA+ (surdos e 
ouvintes), referentes ao Pajubá, pretendemos elucidar que em nosso país as varian-
tes lexicais efervescem cada dia mais o espaço intercultural na contemporaneidade. 
Portanto, de acordo com Boaventura Santos (2010, p. 459), existe “incompletude” 
entre culturas e “a completude cultural é a condição que prevalece no momento que 
antecede o início do diálogo intercultural”.

 Para alcançar esses objetivos principais, este artigo busca um estudo analítico 
entre as variantes em Língua Portuguesa (LP) que dão origem ao repertório lexical 
em Pajubá, por meio de uma análise semântico-pragmática dos termos coletados; 
posteriormente, o estudo analítico desses mesmos termos em Libras. Ressalta-se 
que não trata de uma simples tradução-interpretação interlingual, buscamos nesses 
termos apresentar a variabilidade existentes em ambas as línguas e a base teórica 
que defende o surgimento desses neologismos.

 Basearemos essa discussão nas premissas de Vip (2013) e Moita Lopes (2009). 
O objeto de pesquisa consiste em 5 variantes do Pajubá:  babado, bissexual, arra-
sou, poderosa e viado. Através desses 5 termos, apontamos, em LP e em Libras, a 
relação do significado e com o sinal-termo. 

 Para as análises em Libras, utilizamos de uma entrevista com 3 participantes 
surdos que se autodeclaram membros do movimento LGBTQIA+. Severino (2017, p. 
93) explica que o “objeto/fonte é abordado em seu meio ambiente próprio”, e que, a 
respeito da coleta dos dados, “em condições naturais em que os fenômenos ocor-
rem” que são observados sem intervenção do pesquisador.

 Baseados nos pressupostos do Funcionalismo e dos Estudos Sociolinguísti-
cos, o processo variacional em Libras, pautada na comunicação entre os falantes 
da comunidade surda LGBTQIA+, brasileiro, comparando os significados do uso dos 
sinais com as palavras que incorporam o “Pajubá”, variação linguística do Português 
Brasileiro. Para Cunha (2011, p.157), “o funcionalismo é uma corrente linguística 
que, em oposição ao estruturalismo e ao gerativismo, se preocupa em estudar a re-
lação entre a estrutura gramatical das línguas e os diferentes contextos em que são 
usadas” e na concepção dos estudos sociolinguísticos, destaca-se que:  
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A sociolinguística é uma área que estuda a língua em seu uso real, levando 
em consideração as relações entre a estrutura linguística e os aspectos so-
ciais e culturais da produção linguística. Para essa corrente, a língua é uma 
instituição social e, portanto, não pode ser estudada como uma estrutura au-
tônoma, independente do contexto situacional, da cultura e da história das 
pessoas que a utilizam como meio decomunicação. (CEZARIO & VOTRE, 
2009, p. 141)

 Acredita-se que essa análise sociocultural, trará grandes contribuições, apre-
sentando idiossincrasias quanto a questão de vulnerabilidade linguística. 

COMPREENDENDO O PAJUBÁ

 Pajubá é um dialeto constituído na comunidade LGBTQIA+ no tempo da dita-
tura militar, e representa um patrimônio linguístico e empoderador das relações inter-
pessoais. Num sentido mais amplo, o fenômeno das variações linguísticas percorre 
anos, gerações, lugares e não há uma homogeneidade que garanta a forma como 
os termos são criados e veiculados entre os falantes de uma dada língua.  Importa-
-nos entender que, dentro de uma esfera social, a variabilidade da língua enriquece 
o campo investigativo e nos direciona para uma prática discursiva do papel que a 
sociedade, a cultura, a política exerce dentro desse contexto.

 Sendo um dos grupos sociais em situação de vulnerabilidade, a comunidade 
LGBTQIA+ é criticada pela rápida adição de letras à sigla que os classificam; além 
de todos os rótulos que os depreciam socialmente. Em consulta à internet, na página 
do Blog Social, encontram-se as seguintes definições: L, G, B representam as Lésbi-
cas, os Gays e os Bissexuais; a partir das letras T encontramos um acolhimento de 
identidades de gênero relacionada às Travestis, aos Transexuais e os Transgêneros, 
pessoas que “se identificam com o gênero diferente do nascimento”. De acordo com 
o Blog Social, para essa categoria, os três termos têm se resumido no termo Trans-
vestigêne; A letra Q se refere a Queer; a letra I a Intersexo; a letra A à Assexual; e o 
símbolo de +, que ultimamente tem se usado a letra P, se refere ao termo Pansexual. 
Segundo Lelis (2019, p. 7):   

“Os diversos grupos oprimidos e as minorias representativas sofreram (e ain-
da sofre), ao longo da história em maior ou menor grau, com a privação dos 
seus direitos. Mulheres indígenas, pobres, negros, e negras e LGBTI+ fre-
quentemente se veem na situação de complexa exclusão social, posiciona-
dos como não seres aos quais nenhum direito e reconhecido. No entanto de-
senvolver essa pesquisa em torno da cultura LGBTI+ e resgatar a identidade 
e reconhecer a cultura de minorias sexuais e de gênero”. 
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A sigla LGBTI+ (LELIS, 2019) apresenta a diversidade de gênero, podendo 
também ser encontradas, atualmente, as seguintes representações (LGBT, LGBTI+, 
LGBTQIA+), todavia, utilizam-se, como referência para sustentar a inclusão e o res-
peito aos demais gêneros, a sigla LGBTQIA+.

 A criação de termos, ao qual denominamos de neologismos, por meios de 
dialetos, são uma forma de camuflar certos enunciados presentes na cultura e des-
de então origina a linguagem “pajubeyras” tornando-se a identidade homossexual.               
Sabe-se que o termo da historicidade provém da África. Segundo Cruz e Tito (2016):

[...] a definição do pajubá é caracterizada pela incorporação de palavras de 
línguas distintas, advindas de fontes como iorubá – nagô, francês e inglês, e 
também como um componente na construção da identidade homossexual. É 
importante observar que encontramos poucos trabalhos a cerca dessa temá-
tica e diagnosticamos que a origem do pajubá estaria nas línguas africanas, 
especialmente no iorubá. Partimos do pressuposto que tal linguagem fora 
proferida a priori por travestis e, gradualmente, o léxico expandiu-se inteira-
mente por todo o grupo LGBT, originando uma série de notificações e ressig-
nificações. (CRUZ; TITO, 2016, p. 2).

 O Iorubá é a língua utilizada em rituais e para identificação de religiões de 
matrizes africanas. Segundo Lau (2006), sendo as variações compostas em cada re-
gião, os significados para a linguagem, para as gírias e para os dialetos têm o mesmo 
significado. A língua e as suas variantes possuem pontos de representatividade no 
âmbito social. Cruz e Tito (2016, p.11) retrata que a língua “é um dos elementos in-
dispensáveis para o trato social e assim também se faz fundamental para o indivíduo 
em sociedade”, pois sempre a usamos de formas diferentes. 

 Do mesmo modo, as variações linguísticas estão presentes na Língua Portu-
guesa (LP) e nas Línguas de Sinais (LS), existem diversos fatores sociais que propi-
ciam este fenômeno. Como vulnerabilidade linguística, a comunidade surda brasileira 
é fortalecida pelos artefatos culturais específicos de uma comunidade que tem uma 
visão de mundo diferente das pessoas ouvintes. A experiência visual e espacial que 
os surdos têm representa uma modalidade própria das pessoas que não escutam e 
os ouvintes que ingressam nesse universo passa a compartilhar também dessa es-
pecificidade. Nesses termos que nos apropriamos do que define Boaventura Santos 
(2010, p. 459) “de que não há culturas completas, as relações interculturais entre os 
povos permitem uma completude, um maior entendimento do que o outro representa 
no mundo”. 
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A alteridade presente entre os que representam a comunidade surda (surdos                
e ouvintes) facilita a compreensão da variabilidade linguística existente nas Línguas 
de Sinais (LS). Dessa forma, os ouvintes que transitam entre a cultura surda e o 
“mundo dos ouvintes” entendem o valor cultural que a LS representa. Os surdos são 
pessoas comuns que têm na língua (LS) a sua marca identitária; é por meio da língua 
que eles se ressignificam numa sociedade quem insistem em torná-los invisibilizados. 

[...] surdos são pessoas que ouvem com ouvidos defeituosos. Se pudésse-
mos consertar os ouvidos, eles estariam ouvindo. Esta lógica comum na ver-
dade é comum, mas não necessariamente lógica. Os negros são pessoas 
brancas que possuem pele escura. Se pudéssemos consertar a pele. Eles 
seriam brancos. As mulheres são homens com genitália errada...; e por aí 
vai. Essas transposições cruas revelam um tecido social de práticas pelas 
quais nós sabemos quais identidades são tanto disponíveis quanto acessíveis 
(WRIGLEY, 1996, p. 71).

Cagliari (1989), pessoas diferentes produzem textos diferentes. Por esse mo-
tivo, persistimos em defender a utilização da Libras como língua de instrução para 
interação do surdo em contextos diversos em que este esteja inserido para que as 
pessoas surdas tenham autonomia e participação naquilo que são garantidos por lei. 
Somente através dela, independente do contexto social em que ela estiver inserida, 
o surdo terá base para socializar-se com a LP.

PAJUBÁ E A COMUNIDADE SURDA 

Comumente, dentre todas as representações no decorrer do processo educa-
cional dos surdos, “modelar” os surdos a partir das representações da cultura ouvinte, 
seja a pior forma de negar a cultura do outro. Os surdos, assim a comunidade LGBT-
QIA+, como os indígenas, quilombolas, e os imigrantes, formam grupos em situação 
de de vulnerabilidade linguística num território nacional. Reconhecida nacionalmente 
como Língua Natural das “comunidades surdas”, a Língua Brasileira de Sinais teve o 
reconhecimento legal em 24 de abril de 2002, por meio da Lei nº 10. 436, tal reconhe-
cimento aponta a variabilidade linguística existente na forma natural de comunicação 
com as mãos. A forma como é representada na lei em questão, comunidade surda 
está no plural (comunidades): 

Art. 1o É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua 
Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados. 
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma 
de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-
motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de 
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transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas 
do Brasil. 

Essa definição aponta que o conceito de interculturalidade, como nos escla-
rece Boavetura Santos (2010) que não é um modelo hierárquico e nem homogêneo 
entre as culturas, classifica os falares múltiplos existentes entre as pessoas surdas. 
Tamanha multiplicidade garante o desafio deste trabalho; o contraste entre os sinais 
usados pela comunidade surda que se autodeclaram membros do movimento LGB-
TQIA+, com os termos usados pelos ouvintes, preenchem o repertório lexical “paju-
beiro”. Rajagopalan (2003), Austin (1990) entende que a linguagem é uma prática 
social, e as relações interlinguais propiciam a produção de identidades, portanto, 
entende-se que esse fator resulta em escrever sobre possibilidades do uso da língua 
para além do sistema (MUNIZ, 2016). Para reforçar a compreensão da variabilidade 
existente no repertório lexical da comunidade LGBTQIA+, Lau (2015) esclarece que:

A comunidade LGBT possui várias formas de falar, como as gírias de adoles-
centes e até algumas encontradas na internet, como espécie de códigos em 
que, em alguns casos, pouco entendem, e muitas vezes acabam se espa-
lhando. No caso LGBT, foi criado a “dicionária “que pressupomos ser um livro 
para as consultas das gírias dessa “comunidade de fala” para entendermos 
um pouco mais sobre o falar deles/delas, mas que não se desvincula de uma 
das línguas oficiais do país (LAU,2015, p.11). 

Relacionar o “Pajubá” com uma pesquisa de cunho etnográfica é dar voz à 
construção de identidades das pessoas surdas e ouvintes homoafetivas e permitir 
visibilidade a esse GRUPO que compõe o espaço social, político, linguístico e cultu-
ral do país. Quando pensamos  na completude que se dá nas relações entre cultu-
ras (BOAVENTURA, 2010), trazer à tona esse contraste sociolinguístico permite-nos 
adentrar nas representações simbólicas de grupos sociais: língua, historicidade, ar-
tes, religião, pensamentos, modos de se vestir, falares (em Libras ou em LP).

Cruz e Tito (2016), ao longo da história acadêmica, a linguagem e as suas 
variáveis tornaram-se objeto de análise da ciência. E em tempos excepcionais, no-
tadamente anos 60, décadas de grande visibilidade do conhecimento cientifico, em 
especial a ciência linguística, que introduziu novos paradigmas do ato reflexivo da 
linguagem. No decorrer dos tempos a linguística tinha como objetivo principal estudar 
a linguagem e os processos da aquisição de fala para construir analises e definições. 
Quadros e Karnoop (2004, p. 24), afirmam que a palavra linguagem aplica-se não 
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apenas às línguas português, inglês, espanhol, mas a uma série de outros sistemas 
de comunicação, notação ou cálculo, que são sistemas artificiais e não naturais. 
Por exemplo, em LP, a palavra linguagem é usada com referência à linguagem em 
geral, e a palavra língua aplica-se às diferentes línguas”. Geralmente quando falamos 
de linguagem nos vem à mente quanto linguagem musical, linguagem corporal, 
linguagem textual, linguagem cientifica, linguagem literária, enfim. 

Percebemos, que existem uma variedade quanto ao termo da palavra lingua-
gem, logo essa variabilidade consiste nas manifestações do uso. São métodos de 
linguagens criados para a compreensão da comunicação. Logo, para a língua, con-
cluímos que não há regras semântico-sintáticas que a enquadre dentro de um mes-
mo parâmetro comunicacional. 

Melo (2016, p.14) o princípio básico no qual a sociologia se propôs a estudar e 
observar a língua, como um reflexo da estrutura social e cultural de uma comunidade 
de fala, é oportuno assinalar que as relações que se estabelecem entre a língua e 
sociedade, no campo da linguística, parecem mais do que nunca, assumir um verda-
deiro entrelaçamento entre si. 

É importante destacar que para estudar a estrutura da linguagem precisamos 
instigar as teorias para tal compreensão da investigação, Cunha (2011) apresenta o 
conceito de funcionalismo na linguística e destaca “o funcionalismo é uma corrente 
linguística que, em oposição ao estruturalismo e ao gerativismo, se preocupa 
estudar a relação entre a estrutura gramatical das línguas e os diferentes contextos 
comunicativos em que elas são usadas. 

Esmiuçando a funcionalidade da língua para os seus falantes, enfatizamos o 
pensamento que Saussure nos traz a respeito da natureza social da língua, para ele 
a língua é parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, que, por si só, não pode 
nem criá-la, nem modificá-la; ela não existe senão em virtude duma espécie de con-
tato estabelecido entre os membros da comunidade” (SAUSSURE 2006, p.22). 

Expressando-se naturalmente, seja por meio da língua ou outros modos, o mo-
vimento LGBTQIA+ convive na contramão dos padrões e costumes sociais ditados 
pelo tradicionalismo linguístico. Reconhecer que o movimento é representado por 
uma comunidade cujo estereótipos, relacionados à linguagem, ao modo de expres-
são em geral, é um passo a ser dado para a desconstrução do preconceito linguístico 

NASCIMENTO, A. M. A. do; NASCIMENTO, L. R. S. PAJUBÁ: UM ESTUDO INTERLINGUAL SOBRE 
AS VARIAÇÕES SOCIOLINGUÍSTICAS ENTRE PESSOAS SURDAS E OUVINTES DA COMUNIDADE LGBTQIA+.



106 107

QUESTÕES DE LÍNGUA(GEM) NA CONTEMPORANEIDADE: 
AMPLIANDO OLHARES E PERSPECTIVAS

e para o reconhecimento da funcionalidade da língua para determinados grupos so-
ciais. É fundamental conhecermos o movimento LGBTQIA+, no qual pessoas surdas 
de Porto Velho-RO, e em todas as regiões do país estão inseridos. Justificamos que 
os neologismos existentes em concomitância com os sinais-termos são utilizados em 
Libras. Esses sinais-termos correspondem às variações e que compõem o repertório 
lexical das pessoas (surdos e ouvintes) que convivem nesse contexto e que entendem 
que, para outros contextos, é preciso um diálogo contextualizado para uma com-
preensão semântico-pragmática entre os interlocutores.

Todavia, questões fundamentais insistem em refletir acerca da forma como as 
pessoas surdas que se autodeclaram homoafetivo interagem entre seus pares, forta-
lecendo a variabilidade da língua, a aceitação pessoal, criando uma rede de acolhi-
mento para enfrentar as adversidades no contexto familiar, no contexto educacional, 
no contexto profissional e social. A respeito disso, em contato com alguns surdos, 
acadêmicos da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), alguns relataram que na 
região não há nenhum grupo especifico que trabalhe com os assuntos que envol-
vem a militância entre surdos LGBTQIA+. Apesar de não haver uma organização 
que envolva-os dentro desse contexto, segundo esses surdos entrevistados, é pos-
sível encontrar indivíduos (pessoas surdas e/ou pessoas ouvintes) que, visivelmente, 
transparecem os trejeitos durante o ato de sinalizar em Libras. Expressões Não-Ma-
nuais (ENM)9 refletem a singularidade e a variabilidade dos sinais, refletindo numa 
associação com os termos do Pajubá. Conforme aponta-nos Melo (2016):

O princípio básico ao qual a sociolinguística se propôs foi o de observar a 
língua como um reflexo da estrutura social e cultural de uma comunidade de 
fala. Por isso, é oportuno assinalar que as relações que se estabelecem entre 
língua e a sociedade, no campo da linguística, parecem, mais do que nunca, 
assumir um verdadeiro entrelaçamento entre si. (MELO,2016, p.14).

Reconhecer o Pajubá como reflexo da estrutura social e cultural da comunida-
de surda é trazer consigo uma perspectiva diacrônica dos enredos enunciados da 
comunidade. De acordo com as pesquisas apontadas, a linguagem pajubeyra ad-
vém de uma manifestação linguística que perdura há anos nas comunidades LGBT-
QIA+, agregando grandes influências de línguas africanas e do Português Brasileiro.                  
Influências que desabrocham a identidade linguística sociocultural, da expressivida-
de comunicacional de seus falantes, de acordo com o contexto em que vivem.
9  Chamamos de Expressões Não-Manuais (ENM) todos os sinais que são acompanhados 
com expressões faciais e corporais. Este é um dos itens que compõe a categoria para formação de 
sinais em Libras.
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PAJUBÁ COMO MANIFESTO LGBTQIA+ E OS SURDOS

Devido às vulnerabilidades sociais que costumam atravessar a comunidade, 
o indivíduo inserido passa por certos “problemas sociais”, sobretudo, ligados à lin-
guagem, nosso objeto de pesquisa. Acredita-se que a forma excludente que tratam 
a pessoa autodeclara LGBTQIA+ esteja associado à homofobia, pois o repertório 
lexical não define as habilidades de nenhum falante. Ressalta-se que o pajubá é um 
conjunto de termos lexicais, que sofreram variação, e que são veiculados entre clas-
ses sociais, faixa etária ou entre membros dos movimentos de militância ou não.  A 
imagem a seguir retrata um manifesto social organizado pelo movimento, em favor 
ao respeito aos homossexuais. 

Figura 1:  movimento politico

Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/12/141210_gays_perseguicao_ditadura_rb
Autoria: Fernando Uchoa – homossexuais protestam contra a perseguição 

sistemática promovida por policiais.

Nos dias atuais, os conflitos sociais e culturais que a comunidade LGBTQIA+ 
enfrentam, são reflexos de toda a historicidade que persiste em massacrar e discri-
minar as pessoas homoafetivas. Com todo esse caos enfrentado pela comunidade 
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é possível compreender como os sujeitos se organizam para manter a sua identida-
de assegurada e resguardada. Em contrastes a tudo isso, imaginemos os sujeitos 
surdos, quão discriminados foram anos atrás, e ainda encontramos barreiras que 
impedem a liberdade de expressão deles. Mediante a investigação não foi possível 
encontrar nenhum documento que relate perseguições diretamente a comunidade 
surda LGBTQIA+, pois o que se sabe, é que eram sujeitos considerados “anormais” 
e “incapazes”. 

O pajubá foi essencial para manter a comunicação entre os mesmos, evitando 
assim as perseguições. A organização dos códigos pajubeyros falado na época, de 
acordo com a Dicionária Aurélia (2013), o primeiro dicionário gay do Brasil, eram: 
Amadê/menino jovem (p.18), Amapô/mulher (p.18), Amapoa de bajé/mulher mens-
truada (p.18), Bereré/lixo, resto, sobra (p.28), oco bererê/homem feio (p.28), ilê/casa 
(p.73), Indaca/rosto, face, cara, feição (p.73), Neca/pênis (p.96), Ocô/homem (p.99), 
Otim/bebida alcóolica (p.100), Oxanã/cigarro (p.100). 

Nos dias atuais a comunidade LGBTQIA+, tanto surda como ouvinte, apresen-
tam outras variações e, que as vezes também utilizada na cultura heterossexual. 
Sobre a variação, Cruz e Tito salienta que apresentada:

numa ótica social, a língua sofre o que os estudiosos da linguística                
chamam de variação, termo que indica ruptura com vocábulos utiliza-
dos na língua, em função do uso e mais precisamente o uso social,                          
relacionando no âmbito da variação social. (CRUZ; TITO, 2016, p. 11).

 

 Os principais usos dialéticos pertencentes a comunidade surda LGBTQIA+ de 
Porto Velho, por sua vez, possuem diversos fragmentos de uso e conceitos idiossin-
cráticos, estabelecidos no uso do contexto da fala informal, podendo ser identificado 
sinais isolados ou à priori, camuflados. Entre os reflexos do uso dos dialetos na co-
munidade, temos como modelo os usos das gírias catalogadas no Aurélia: “o primeiro 
dicionário gay do Brasil” como intitula o escritor, que servirá de apoio a tradução do e 
a navegação no movimento LGBTQIA+ (entre surdos e ouvintes).

Percebemos que as gírias, as formas de expressão verbais e não-verbais não 
sãoobservadas e analisadas diariamente, mostrando seu valor e importância 
para a sociedade, muitas vezes menosprezadas pela “forma padrão”, sendo 
esta considerada a única e verdadeira maneira de se falar, ignorando a iden-
tidade dos sujeitos que utilizam uma determinada forma de comunicação de 
lado (LAU, 2015, p. 93).
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Apesar das variantes terem o mesmo significado linguístico entre o movimento 
LGBTQIA+ (surdos e ouvintes), algumas para os surdos tem o conceito diferente, 
pois os mesmos tem interpretações mais aguçadas na sua cultura, por se tratarem de 
ser visuais e terem percepções culturais diferenciada dos ouvintes, quanto identida-
de de fala e manifesto. Segundo Lau (2015) ”Por mais que as variações linguísticas 
sejam diversas, em cada região há um significado diferente para a linguagem, para 
as gírias e dialetos é a mesma coisa” (LAU.2015,p.94)  Em pesquisa via internet, foi 
possível encontrar na plataforma do YouTube, sobretudo, no canal Kitana Dreams, 
diversos vídeos midiáticos onde destaca as gírias LGBTQIA+ da comunidade surda, 
tendo em vista alguns sinais apresentados pelos surdos, encontrados também as 
variantes e seus significados no Dicionário Aurélia. Segundo Espindola (2008) a va-
riação linguística é um movimento comum e natural de uma língua, que varia princi-
palmente por fatores históricos e culturais. É o modo pelo qual utilizamos sistemática 
e coerente termos de uma língua, de acordo com o contexto histórico, geográfico e 
sociocultural em língua portuguesa. 

Dos sinais encontrados na pesquisa via internet e em contato com surdos                  
LGBTQIA+ de Porto Velho, temos como exemplos: os sinais de GAY, LÉSBICA,    
MORTA, BABADO, DRAG QUEEN, ARRASOU, PODEROSA, GLAMOUR, TOP, 
GRAVE, CLOSE, BISSEXUAL, TRANSEXUAL. Todos esses sinais são escritos com 
letras maiúsculas para destacar e diferenciar que são sinais-termos, variantes da 
Língua Brasileira de Sinais (Libras), sendo estes utilizados de uma maneira pecu-
liar pelos surdos e surdas LGBTQIA+. Todos eles apresentam formas de sinalizar                
“originais” e sofrem mudanças variacionais a partir do grupo ou classe social, gênero 
e faixa etária. 

Assim, é possível buscar reflexões do uso das variações e estudos semânticos 
dos signos e os seus significados na perspectiva do uso linguístico tanto língua por-
tuguesa quanto na língua brasileira de sinais. Conclui-se que, segundo Moita Lopes 
(2009), no contexto envolvendo ensino de línguas, “[...] criar inteligibilidade sobre 
práticas sociais em que a linguagem desempenha um papel central” em todos os 
níveis sociais em que a língua é veiculada, do vernacular aos regionalismos, das 
zonas periféricas às salas de aula nas academias. A cada grupo social que mobiliza 
neologismos, gerando variações linguísticas, à essa diversidade social, os estudos 
variacionais estarão atentos para fazer história em concomitância com a vida das 
pessoas.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 A pesquisa no campo para coleta de dados ocorreu através de um encontro 
com os participantes surdos da comunidade LGBTQIA+ e em pesquisa pela platafor-
ma do youtube. Foram identificadas 22 variantes, porém o nosso objeto de analises 
desta pesquisa serão 5 variantes lexicais do Pajubá, sendo elas: Babado, Bissexual, 
Arrasou, Poderosa e Viado (dicionário informal), analisados no dicionário “Aurélia” 
VIP (2013), nas quais apontaremos, em LP e em Libras, a relação com o significado e 
com o sinal-termo.  Melo (2015) traz: como ponto de reflexão de que: “É interessante 
perceber que em vários dialetos, socioletos e idioletos, os seus falantes tendem a 
se cumprimentar de modo semelhantes, isso se deve ao fato da incorporação quase 
inconscientes desses falares do dia a dia de cada um, o que torna a comunicação 
um ato de relações estreitas entre pessoas e a sociedade em geral”. Quando anali-
samos os conceitos e as/os palavras/sinais reproduzidos, podemos compreender de 
que princípio parte a organização e a representação dos itens lexicais utilizados e o 
significado representativo de cada palavra/sinal em análises de representatividade, 
tanto para surdos e para ouvintes.

 Observa-se que na apresentação de dados temos como destaques as siglas 
(LBS) define Língua Brasileira de Sinais (Libras) e (LP) Língua Portuguesa. Vejamos 
a baixo:

Quadro 1: Signo (LBS) + significado (LBS) e signo (LP) + significado (LP)

Signo
 (LBS)

Significado na
 língua brasileira
de sinais (LBS)

Signo
(LP)

Significado na
 (LP)- Conceitos

 Aurélia, 
a dicionária afiada

Acontecimento: BOM/RUIM
- Fato;

- Fofoca...

  

Babado

SINÔNIMOS:
 BAFO, 

BOCHICHO,
DIAGUE,

PODREIRA,
BIZU E 
IRAUÊ.

Acontecimento qualquer, 
podendo tanto ser 
bom como mau.
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Sinal-1 

Sinal-2 Bissexual conhecido também 
como gillete.

GOSTAR HOMEM ou  MU-
LHER.

Bissexual

SINÔNIMOS: 
BILL( BISSEXUAL 
HOMEM), BOLA-

CHA ( BISSEXUAL 
MULHER) OU 

ADÉ.

Indivíduo que transa tanto 
com homens como

 com mulheres.

Sinal-1

Sinal-2 Fazer algo bem feito e/ou 
com graça. Se jogar; ir fundo; 
soltar a franga. Pode significar 

ainda olá querida e tchau.

Arrasou

SINÔNIMOS: 
ABALAR. 

Fazer algo bem feito e/ou com 
graça. Se jogar; ir fundo; soltar 
a franga. Pode significar ainda 

olá querida e tchau.

- Beleza;
- Rica;

- Inteligência;
- Empoderamento;

-Poder;
- Pessoa Influente ...

   
Poderosa

SINÔNIMOS:
ODARA OU SER 

BONITO

Termo de emprego dominante 
entre gays. Referindo-se a 

alguém de forte 
carisma pessoal.
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Variante-1

Variante-2

 

Homossexual, masculino: Gay

        Viado
-Dicionário

 informal-

SINÔNIMOS:

BICHA,PENELEI-
RO,

TRICHA,HOMICE-
TA OU 

HOMIGINA.

Homossexual,masculino: Gay

Imagem: elaborado pela pesquisadora em 2021

Nota-se que a Libras, possui diversos fragmentos para compor a estrutura le-
xical. Nos sinais apresentados nas imagens deixa visível de que para elucidar as 
falas precisamos dos movimentos para ocorrer a compreensão e interpretação aos 
surdos. De acordo com Melo (2015, p.34):

conhecendo o pajubá como a fala de grupos LGBTTs, não podemos natura-
lizar as identidades de cada falante no que versa sobre a sua identidade se-
xual. Disso decorre que, ao fim e ao cabo, o sexo não determina, de maneira 
alguma, os usos que os falantes fazem ao dialeto. Esses usos são motivados 
pela sua identidade tanto sexual como pessoal (MELO, 2015, p.34).

 Conforme exemplificado anteriormente, o enunciado 1-BABADO, no dicio-
nário Aurélia o significado é: “acontecimento qualquer, podendo ser bom como mau. 
Trazendo essa variante para a comunidade surda LGBTQIA+ ela não sofre nenhu-
ma alteração no seu uso significativo, apenas no signo da palavra babado no qual é 
reproduzida em Língua de Sinais, numa perspectiva diferente ocorrendo então essa 
variação na configuração da palavra, porém a mesma trás vários significados para o 
cotidiano como; Babado de saia/cortina - babado pela saliva.

É por isso que, nesse ângulo de raciocínio em termos de língua(gem), apos-
tamos nos sujeitos falantes como sujeitos ativos no seu falar e, influenciados 
pelo o meio sociocultural, participantes diretos nos mecanismos que fomen-
tam a variação no português. (MELO.2015, p. 36) 
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Quanto ao termo 2-BISSEXUAL sabemos que a variante é usada na comuni-
dade LGBTQIA+ para aqueles indivíduos que gostam de manter as relações sexuais 
com homens e mulheres, muitos deles se definem anjos sem gêneros, pois na sua 
opção de escolhas o que faz sobressair é o desejo de amar pessoas. Podemos 
encontrar esse termo de forma direta ou indireta nas canções de alguns cantores 
brasileiros, como exemplo da música: Meninos e Meninas da banda Legião Urbana, 
composta por Dado Villa Lobos, Marcelo Bonfá e Renato Russo (1989). Num trecho 
musical ele aborda: “acho que gosto de São Paulo e gosto de São João, gosto de 
São Francisco e São Sebastião. Eu gosto de meninos e meninas.” Nesse trecho po-
demos identificar o gosto e interesse pelo gênero masculino e feminino. Outro termo 
bastante conhecido nas comunidades LGBTQIA+ é o GILLETE. De acordo com a Au-
rélia a Dicionária da Língua Afiada (2013), designa o homem bissexual. O valor desse 
termo é fundamental para identificar o sujeito dentro da comunidade. A sigla LGBT-
QIA+ traz como ponto de junção as características dos indivíduos na comunidade e 
pelos gostos e interesses diferenciados nos relacionamentos, sendo então definidos 
como: (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer, Interssexuais, Assexuais). 

Na comunidade surda os termos Bissexual ou Gillete é o mesmo sentido, 
porém o que difere é a palavra. A pesar de ter alguns conceitos em comum com a 
as gírias da comunidade ouvinte, o surdo gay tem sistematizado vários enunciados, 
como visto o início desse capítulo, muito deles camuflados para a própria comuni-
dade, diríamos como fonte de respaldo contra a homofobia por parte de familiares e 
amigos, enunciando algo desconhecido eles se sentem mais à vontade para abordar 
situações do dia a dia. 

Já na palavra 3-ARRASOU sob o conceito Aurélia, a dicionária afiada traz um 
ar de graça, algo que foi bem feito ou soltar a franga (perder os pudores). A palavra 
também tem o efeito de algo negativo, por exemplo: A professora arrasou o aluno na 
frente dos colegas ou meu irmão arrasou o dia da minha mãe, no entanto podemos 
utilizar a mesma ou por efeitos positivo como negativo. 

Ressaltando que sempre haverá tanto na Língua Portuguesa quanto a Língua 
de Sinais Brasileira a questão da pragmática, onde se faz necessário compreender 
o seu estudo. Quadros e Karnopp (2004), define: que a pragmática é o estudo da 
linguagem em uso (contexto) e dos princípios de comunicação. Contudo para haver 
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análises na construção lexical, precisamos das teorias pragmáticas, sociolinguísticas 
e linguísticas. 

A palavra 4-PODEROSA ressoa na comunidade surda como algo; empodera-
dor, poder, pessoas influentes é para validar toda essa percepção, mostraremos à 
baixo um encontro realizado em 15 de setembro de 2010, cujo tema: Gays Surdos 
fazem a festa.

 
Figura 2:  movimento político LGBTQIA+ da comunidade surda

Fonte: https://www.ricardoshimosakai.com.br/gays-surdos-fazem-a-festa/
Autoria: Ricardo Shimosakai

 O evento objetivava, segundo o site, trazer como pautas as questões da dis-
criminação social quanto a comunidade LGBTQIA+, identidade e língua.  Pelo viés 
da palavra PODEROSA podemos considerar este evento importante, pois reúne pes-
soas fluentes e empoderadas do meio cultural LGBTss. Quanto o conceito da palavra, 
a Aurália Dicionária (2013), afirma ser um “termo de emprego dominante entre gays. 
Referindo-se a alguém de forte carisma pessoal”. No entanto a palavra refere-se a 
alguém que provoca empatia, atratividade, sedução e qualidades.

Em pesquisa nas redes sociais, foi possível coletar a palavra 5- “VIADO”, no 
canal Leo Viturinno, youtuber surdo militante da comunidade LGBTQIA+. A importân-
cia de pesquisar desses militantes surdos pelas plataformas digitais, e de reconhecer 
a sua voz de fala, a manifestação cultural identitária de como eles se organizam para 
conjugar campos e lutas. De acordo com Melo (2016,p.35):
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“ Ao conceber uma rede social, em âmbitos sociolinguísticos, de falantes do 
pajubá, estamos configurando uma gama de vínculos de natureza identitária 
que se estabelece entre esses falantes. É claro que essa rede ou essas re-
des- não se localiza apenas em caráter local, mas se mostra bastante abran-
gente para todos os sujeitos “ pajubeiros”. Identidade, enfim, é a palavra que 
mais define esse dialeto e seus sujeitos; falamos em identidade porque os 
falantes do pajubá adquirem suas identidades multifacetadas a partir do reco-
nhecimento de sua língua(gem)”.

Para compreendermos o uso significativo da palavra “VIADO”, Lau (2015) traz 
como ponto de compreensão:  

“no universo heterossexual ouvimos muito falar “viado”, “bichinha”para algo 
ruim, inferiorizando a orientação do sujeito homossexual. No universo gay, 
os próprios sujeitos se chama de “viado” em determinados contextos, para 
chamar atenção dele, por exemplo, sem menosprezar. Porém neste mesmo 
universo há membros que utilizam termos pejorativos, como no caso da fala 
da apresentadora os termos “ racha/rachinha” em que se refere ao órgão se-
xual feminino (vagina), mas também ao próprio sujeito feminino mulher. Mas 
também, ela fala um termo utilizado pela comunidade LGBT para designar 
mulher, como “AMAPÔ”, este mais utilizado sem ter conotação pejorativa”. 
(LAU.2015, p. 99) 
  

Logo entende-se de que a palavra “viado” é utilizada em dois momentos, bom 
ou ruim. Destacamos essa variante para compreender os resultados que nos foram 
apresentados pelo autor a cima e destacar que na comunidade surda LGBTQIA+ 
possui 2 variantes com o mesmo significado, logo os eixos significativos tanto da 
comunidade surda como ouvinte é o mesmo, porém irá depender quanto ao uso da 
pretensão da palavra. Embora, enquanto houver as variações linguísticas, não se 
cabe julgar quais são mais adequadas em certos ambientes sociais. Em contato com 
os surdos de Porto Velho, perguntei o que se significava a palavra “VIADO” no con-
texto LGBTQIA+, muitos não sabiam ao certo responder o conceito, mas o primeiro 
sentimento quanto a palavra foi de rejeição, pois geralmente o uso que prevalece 
desse léxico se compõem no sentido homofóbico, por mais que a palavra tenha o 
lado positivo ou negativo. No entanto, se faz compreender que a língua sobre altera-
ções mediante as mudanças história, segundo Calvet (2002), afirma que: 

As línguas mudam todos os dias, evoluem, mas a essa mudança 
diacrônica se acrescenta uma outra, sincrônica: pode-se perceber 
numa língua, continuamente, a coexistência de formas diferentes de 
um mesmo significado. Essas variáveis podem ser geográficas: a 
mesma língua pode ser pronunciada diferentemente, ou ter um léxico 
diferente em diferentes pontos do território (CALVET, 2002, p. 89, 
grifo do autor)
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 Percebe-se dessas mudanças linguísticas no pajubá, diferenças no signo e com 
mesmo significado. Ressalva de algumas variantes que podemos encontrar também 
semanticamente mais amplo sem fugir da originalidade da palavra/signo. Tendo como 
exemplo a palavra PODEROSA para a cultura surda LGBTQIA+, que traz diversos 
pontos significativos em torno do signo por questões culturais e de percepções. Já na 
mesma palavra na cultura ouvinte LGBTQIA+ destaca apenas um significado, sendo 
uma pessoa de carisma forte pessoal. Os demais signos se entrelaçam tanto para 
cultura surda quanto ouvinte. E vale lembrar que a língua é viva, daqui umas horas, 
dias ou meses teremos novas variações, significados, percepções, enfim. Cabe res-
peitarmos todas línguas e os usuários de fala. 

CONCLUSÃO 

Concluímos que estudar os dialetos do pajubá e compreender o processo do 
uso linguístico e sociolinguístico das variantes, quanto aos léxicos e fortelecer a 
cultura em base da pesquisa. Os desafios de trabalhar essa temática foram a falta 
de materiais voltados para a comunidade LGBTQIA+ surda, logo as bases teóricas 
foram todas da cultura ouvinte, sendo então interpretadas para a cultura surda 
LGBTQIA+. No entanto, compreender a cultura em si deste grupo, os contextos 
históricos e os embates políticos, requer muita dedicação, pois navegar nas duas 
culturas é compreender que cada uma tem a sua particularidade e formação ideológica 
diversificada. Estudar a linguagem do pajubá é reconhecer que independente das 
falas informais ou formais de cada pessoa ou grupo, é um modo de se expressar 
seja por palavras/sinais, expressões ou códigos. E cada vez mais essas linguagens 
vão se modificando e se espalhando, pois não há necessidades de ter contato direto 
aos grupos nos dias atuais, já que as redes sociais contribuem ao acesso dessas 
variantes. Por fim, faz-se necessário respeitar as línguas e compreender que não 
existe línguas melhores do que outras.
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O PRONOME NA CONTEMPORANEIDADE: UMA 
ANÁLISE INTRODUTÓRIA SOBRE A OMISSÃO DO 

“EU” NO TEXTO DE STATUS DO WHATSAPP
doi: 10.48209/978-65-09949-07-7

Letícia Gantzias Abreu
Arielson Tavares

INTRODUÇÃO
 

O uso exponencial das redes sociais veio da expressiva democratização da 
internet no país, o que alterou diretamente a nossa forma de se comunicar. Nesse 
viés, sabendo que nossas práticas de linguagem também foram afetadas pela tecno-
logia na contemporaneidade, a investigação exposta aqui é de natureza qualitativa e 
teve como objetivo investigar a omissão do pronome pessoal de primeira pessoa “eu” 
em textos escritos no status de ludovicenses (pessoas nascidas no estado do Mara-
nhão) da plataforma WhatsApp com base em duas faixas etárias. Sobre os estudos 
realizados em espaços de escrita on-line, é importante destacar que “os textos são 
produzidos em contextos autênticos de uso e, mais importante, por que as pessoas 
empregam estratégias linguísticas diferentes em diferentes contextos de uso.” (BAR-
TON E LEE, 2015, p.220-221). 

Tendo  contexto digital como foco, nesta pesquisa nos concentramos em tex-
tos escritos no status do WhatsApp. Entendemos por “status” uma ferramenta que 
permite o compartilhamento de mídias (fotos, vídeos ou GIFs) editadas com textos, 
desenhos ou emojis com seus contatos no mensageiro. Nesse viés, acreditamos ser 
interessante a análise do pronome “eu” em uma ferramenta digital bastante corriquei-
ra do cotidiano, de fácil e popular utilização. Visto isso, norteamos a pesquisa nos 
seguintes questionamentos: Por que acontece a omissão\presença do pronome “eu” 
em status do WhatsApp? É semelhante à língua falada ou possui alguma particula-
ridade? 

Diante dessas interrogações, a pesquisa foi desenvolvida à luz de autores como 
Barton e Lee (2015), Benveniste (1995) e Martelotta (2008). O primeiro se debruça 
sobre a linguagem em meio digital, o segundo destaca que a lingua(gem) entra em 
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funcionamento por causa do pronome “eu” e o terceiro defende a ligação entre socie-
dade e linguagem, e como elas estão intrinsecamente relacionadas. Como metodolo-
gia, construímos uma pequena amostra de textos escritos em status de ludovicenses 
no WhatsApp e a analisamos. A investigação é bem original e propiciou resultados e 
reflexões interessantes sobre a omissão do sujeito nos status, o que amplia a pers-
pectiva para as questões de linguagem nas redes sociais e na internet, consequen-
temente.

REFERENCIAL TEÓRICO

Partimos do pensamento de Crystal (2006, p.103), ao fazer a seguinte afirma-
ção: “a internet nos proporcionou um meio linguístico novo, que oferece uma escala 
completamente nova de possibilidade de expressão, com dimensões inéditas de va-
riação estilística e formas novas de enfocar o uso da língua”. Por meio de suas redes 
sociais, a internet tem possibilitado novas práticas discursivas e novas formas de 
interação pela linguagem. 

Nesse sentido, Barton & Lee (2015, p. 23) afirmam que, desde o início da Inter-
net, há críticas a características linguísticas que aparecem com frequência na comu-
nicação on-line, tais como abreviação de palavras e ortografia estilizada, comumente 
usadas em mensagens de texto. Porém, esses aspectos não devem ser menospre-
zados, mas assim analisados como uma forma diferente de utilização da língua. Des-
se modo, é essencial que se entenda a língua escrita na web e seu uso no ambiente 
digital. Como objeto de pesquisa, escolhemos o pronome pessoal “eu” pela forma 
pronominal ser de fundamental importância na língua, segundo Benveniste (1995), e 
ser bastante presente em conversações do nosso ambiente de análise, o WhatsApp. 
Cabe ressaltar que  escolhemos esse meio digital como campo de pesquisa devido a 
sua influência e popularidade. Em pesquisa realizada no ano de 2019, a consultoria 
americana eMarketer10 constatou que o WhatsApp é um dos aplicativos mais utiliza-
dos no mundo, sendo o Brasil um dos seus principais utilizadores com 120 milhões 
de usuários ativos mensalmente.

Sendo assim, para analisar o texto escrito no WhatsApp, utilizamos também a 
visão de Costa (1996, p. 1) quando diz que “a língua não é como muitos acreditam, 

10  Pesquisa disponível em: https://www.emarketer.com/content/global-messaging-apps-
-2019#page-charts 
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uma entidade imutável, homogênea, que paira por sobre os falantes. Pelo contrário, 
todas as línguas vivas mudam no decorrer do tempo e o processo em si nunca para.” 
Assim, vemos que tal mudança pode ser observada constantemente nos ambientes 
virtuais de mensagens, como o WhatsApp. Nesse mesmo viés, Martelotta (2008, 
p.19), expressa que o mesmo indivíduo pode usar a linguagem de diferentes formas 
a depender do contexto de comunicação, ou seja, “quando está no trabalho, o falante 
tende a empregar uma linguagem mais formal, mas em casa, conversando com os 
familiares, a tendência é o falante utilizar uma linguagem mais simples.” 

Partindo desse pressuposto, temos na contemporaneidade vários ambientes 
virtuais caracterizados, em sua maioria, pela presença constante de diversas lingua-
gens. Um desses espaços é o popular WhatsApp Messenger, um aplicativo gratuito 
de envio e recebimento de mensagens disponível para Android e outras plataformas. 
O aplicativo viabiliza a troca de textos por meio da fala, da escrita, de símbolos, de 
imagens, vídeos etc, entre dois ou mais internautas, podendo ter várias finalidades 
comunicativas e sociais. Nesse sentido, Souza (2015, p. 27) nos apresenta este qua-
dro: 

QUADRO 1 – Recursos, Características e Interação do “Aplicativo WhatsApp”.

APLICATIVO WHATSAPP

RECURSOS CARACTERÍSTICAS INTERAÇÃO

Mensagem 
de texto

O aplicativo possui estrutura multimidiática. As mensagens de                    
texto são geralmente curtas, podendo ser inseridas pelo participante                  
através da digitação própria ou colagem.

SÍNCRONA 
E 

ASSÍNCRONA

Mensagem 
de voz

É possível gravar mensagens de voz e publicá-la no ambiente virtual 
de interação. Além disso, gravações de áudios no formato podcasting 
também podem ser inseridas nas conversas, possibilitando uma inte-
ração multimodal.

Imagem

O participante da interação comunicativa pode publicar fotos em                 
diversos formatos (jpg., png. etc.), além de imagens contendo lingua-
gem verbal e não verbal, como por exemplo, memes, gifs, tiras de 
quadrinhos etc.

Vídeo
O usuário pode compartilhar vídeos com os diversos usuários de sua 
lista de contatos no WhatsApp. Estes costumam ter curta duração.

Fonte: Souza (2015, p. 27), adaptado pelos Autores.
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Com base nesses recursos disponíveis no aplicativo, percebemos que este dis-
ponibiliza diversas possibilidades de uso da língua, por esse motivo acreditamos que 
esse espaço de escrita online seja eficaz e propício para analisarmos como o inter-
nauta manifesta o pronome diante de uma mídia digital. Dessa forma, ao estudarmos 
a omissão da forma pronominal “eu”, devemos observar o contexto em que estão 
inseridos os interlocutores, bem como a frequência e as situações em que ocorrem 
tal aparecimento ou ocultamento.

De acordo com Flores (2011), os pronomes pessoais estão no centro das re-
flexões no que tange o processo discursivo, pois expressam como é natural da lin-
guagem possuir indivíduos que colocam a língua em funcionamento e em uso e nos 
permite entender que “não atingimos nunca o homem separado da linguagem e não 
o vemos nunca inventando-a. Não atingimos jamais o homem reduzido a si mesmo 
e procurando conceber a existência do outro”(BENVENISTE, 1995, p. 285). Assim, 
no mundo da linguagem, “é um homem falando que encontramos no mundo, um ho-
mem falando com outro homem. e a linguagem ensina a própria definição do homem” 
(BENVENISTE, 1995, p. 285). 

Sobre a natureza dos pronomes, Benveniste (1995) nos mostra dois princípios 
característicos: uma correlação de subjetividade que diz respeito à 1ª pessoa em 
oposição às outras e uma relação de pessoalidade, que corresponde a 1ª e 2ª pes-
soas em oposição a uma 3ª pessoa. Para o autor, o “eu” é pessoa subjetiva e con-
ceitua subjetividade como a capacidade do falante de se admitir como sujeito (status 
linguístico da pessoa). O que nos mostra a importância da subjetividade como única 
forma de realização do discurso e da linguagem de maneira geral. Assim, o falante se 
coloca como “sujeito”, chamando a si mesmo de “eu” no seu discurso.

Benveniste (1995, p.252) também aponta que “as duas primeiras pessoas não 
estão no mesmo plano que a terceira, que esta é sempre tratada diferentemente e 
não como uma verdadeira “pessoa” verbal e a classificação uniforme dessas três 
pessoas paralela não convêm ao verbo dessas línguas.” Nesta perspectiva, percebe-
mos que o autor promove uma reflexão sobre a terceira pessoa (ele(a)) em relação 
à primeira (eu) e a segunda (tu), estas duas últimas, para o autor, há uma pessoa 
discursiva, diferente da terceira (ele(a)) que não faz essa referenciação discursiva. 
Partindo dessa perspectiva, para entendermos melhor nosso objeto, escolhemos 
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analisar duas faixas etárias, pois temos como hipótese que o aspecto “faixa etária” é 
um fator influenciador na fala\escrita dos indivíduos, uma vez que pesquisamos em 
um meio on-line onde há a presença massiva de internautas de diferentes idades.

METODOLOGIA

A investigação é qualitativa, pois contou com o olhar interpretativo dos pesqui-
sadores, mas também é quantitativa, visto que não dispensou o controle estatístico 
na análise dos dados obtidos. A princípio, realizamos um levantamento bibliográfico, 
seguido do estudo e análise dos mesmos. Posteriormente, realizamos a recolha dos 
dados no meio on-line, selecionando status compartilhados no WhatsApp e cons-
truindo um corpus por meio de prints (tais status foram minunciosamente escolhidos 
com a presença ou não do pronome “eu”). A recolha da amostra aconteceu durante 1 
(uma) semana, utilizando o celular de um dos pesquisadores e sua rede de contatos. 
Para uma primeira análise, coletamos 10 (dez) status no total. Acreditamos que esse 
número seja o suficiente para reflexões iniciais sobre o assunto, já que compreende-
mos esta pesquisa como um experimento norteador para guiar novas investigações 
com status ou stories.

Com a amostra selecionada, analisamos a omissão do pronome “eu” em dife-
rentes sujeitos de 2 (duas) faixas etárias: jovem e adulto. O quadro a seguir apresen-
ta um panorama geral dos sujeitos escolhidos para pesquisa, os quais chamaremos 
de “internauta”:

QUADRO 2 – Perfil dos sujeitos da pesquisa

Sujeitos 
da pesquisa Faixa etária Sexo

Internauta A Jovem (de 18 a 30 anos) Feminino

Internauta B Jovem (de 18 a 30 anos) Feminino

Internauta  C Jovem (de 18 a 30 anos) Feminino

Internauta  D Jovem (de 18 a 30 anos) Feminino

Internauta  E Jovem (de 18 a 30 anos) Feminino
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Internauta  F Adulto (30 a 50) Feminino

Internauta  G Adulto (30 a 50) Feminino

Internauta  H Adulto (30 a 50) Feminino

Internauta  I Adulto (30 a 50) Feminino

Internauta  J Adulto (30 a 50) Feminino

Fonte: construção dos autores

Decidimos manter o anonimato, dada uma preocupação ética e social, além 
do status do WhatsApp ser algo privado das redes dos informantes, sendo exibido 
apenas para os contatos que eles permitirem. No caso desta pesquisa, todos os par-
ticipantes concordaram na exposição dos status. Com os sujeitos da pesquisa bem 
definidos, recolhemos os dados e analisamos a variação pronominal comparando 
duas faixas etárias. 

ANÁLISE E RESULTADOS

                      Status Internauta A                                                   Status Internauta B

      

Fonte: amostra da pesquisa

Tendo em vista que a língua escrita na contemporaneidade é mutável e marca-
da por traços orais, para observar esses dois status acima (da faixa etária jovem), In-
ternauta A e Internauta B, respectivamente, nos apoiamos em Cunha e Cintra (2001), 
quando afirmam que em determinadas situações o sujeito é indicado pela desinência 
verbal. Assim, vemos que a recuperação do sujeito pelo traço desinencial atende a 
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necessidade da confluência entre a ordem da exterioridade e a ordem do linguísti-
co. Trazendo a visão de Cunha e Cintra (2001) para o ambiente digital, teorizamos 
que quando os internautas acima digitam o texto e decidem postar no status, não é 
somente uma consequência do caráter dinâmico e rápido produzido pela Internet ou 
uma limitação de caracteres imposto pelo formato do aplicativo WhatsApp (apesar 
de serem fatores que contribuem). No entanto, acreditamos que, assim como acon-
tece na língua oral, há o aspecto da exterioridade da língua. Esse “ocultamento” do 
pronome nos remete ao teor discursivo e pragmático da linguagem. Estudos mais 
profundos envolvendo a área de Análise do Discurso e Enunciação seria oportuno e 
nos daria melhores resultados. 

Por outro lado, precisamos lembrar também que essa omissão do pronome 
sujeito “eu” (e os demais pronomes tu, ele, ela, nós, vós, elas e elas) já acontece nor-
malmente na língua falada, porque, as desinências verbais bastam para dar sentido 
à comunicação, já que é uma regra do Português que as estruturas verbais, por si só, 
designam a pessoa a qual está como sujeito, além de indicar o número (singular ou 
plural), tal qual defendem Cunha & Cintra (2016) na “Nova Gramática do Português 
contemporâneo”. Aqui, ampliamos essa visão para uma perspectiva digital, onde o 
internauta possui outras influências que também contribuem para o encurtamento 
das construções linguísticas na internet. 

Nesse sentido, precisamos tratar a língua escrita no WhatsApp como uma ex-
tensão da língua oral e é interessante observar como esse fenômeno de “oculta-
mento” do pronome se estende também para um suporte tecnológico e de comuni-
cação contemporânea. Analisar tal aspecto por um viés funcionalista também se faz 
interessante, já que compreendemos que o status do aplicativo seja marcado pelo 
caráter sintático, semântico e pragmático da língua. O sintático consegue suporte na 
própria característica de fluidez e rapidez da língua escrita na internet, o semântico 
diz respeito aos papéis das estruturas linguísticas que o internauta seleciona para es-
crever no status, e o pragmático é voltado para os aspectos funcionais do internauta 
no contexto comunicativo de um ambiente digital. Essa nossa perspectiva lembra a 
visão funcionalista que considera esses três pontos fundamentais para constituição 
do sujeito, porém analisando apenas a linguagem off-line. Sendo assim, ao digitar 
“Estaria milhonária” seguido antes e depois por emojis, da mesma forma que a outra 
internauta colocou “Dor insuportável”, seguida também de emojis, ambos os status 
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traz à tona reflexões sobre o papel do emoji: poderia ele desempenhar papel de su-
jeito na língua escrita no WhatsApp?. É válido ressaltar que na comunicação digital 
os emojis, a grosso modo, estão ligados à expressão emotiva do ser humano, como 
também atuam na identificação do ato de fala prevalente na troca comunicativa.

Como os emojis acabam por “transcender” a fronteira do idioma se tornando 
iguais em diversas culturas, eles atuam como uma “linguagem universal” (com raras 
exceções). A construção de um emoji é carregada de expressão emotiva que designa 
uma intenção de quem a envia em uma dada situação comunicativa. Tendo em vista 
um caráter rápido e conciso próprio da língua em meio digital, hipotetizamos que a 
presença do emoji (em variadas situações) atua como sujeito da situação, talvez por 
isso o ocultamento do pronome “eu” seja bastante visível em nossos dados.

Nos dois casos acima, acontece algo interessante: no primeiro “Estaria milho-
nária”, se analisarmos apenas a desinência verbal sendo causa da omissão do prono-
me, como expressa Cunha & Cintra (2016), o sujeito é indeterminado. Já no segundo 
caso, acontece algo ainda mais curioso, pois não temos a presença de um sujeito e 
nem de um pronome, há somente um verbo seguido de um adjetivo. Expressões sem 
sujeito e sem pronome são bastante comuns nas redes sociais, em geral, e é algo que 
necessita de mais estudos. Se não tem desinência verbal, como o sujeito é marcado? 
Porque ocorre a omissão do pronome?. São questões inquietantes e provocativas e 
que, provavelmente, são respondidas por fatores derivados da comunicação digital. 

O gráfico abaixo mostra um panorama do que foi encontrado em nossa amos-
tra. A porcentagem de ocultamento do pronome “eu” é quase três maior do que seu 
aparecimento. Isso é algo que já acontece na língua oral e é curioso observar que se 
estende facilmente ao meio digital, provavelmente por conta desses três fatores: pela 
rapidez de comunicação propiciada na internet, pela característica de língua falada 
que a linguagem na internet apresenta, pela presença de emojis e outras ferramentas 
semióticas que atuam como sujeitos da informação.
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Fonte: construção dos autores

Nossa hipótese de que o emoji atua como sujeito e por isso também favorece o 
ocultamento do pronome “eu”, ganha base com os exemplos a seguir: 

Status dos Internautas F, G, H, respectivamente

    

Fonte: amostra da pesquisa
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Nesses três casos, temos status na faixa etária adulta, o que nos leva também 
a hipotetizar que há bastante semelhança entre as faixas etárias quanto à omissão 
do pronome “eu” (com relação ao sexo feminino). Na nossa amostra, a diferença 
na presença do pronome se mostrou sutil: os únicos casos que mostraram um apa-
recimento são da faixa etária adulta11 (dois casos), mas não podemos afirmar com 
precisão se tal dado indica que internautas na faixa etária adulta escrevem com mais 
aparecimento do pronome do que internautas mais novos (jovens ou adolescentes). 
O que pode ser uma consequência da inclusão digital, já que adultos não convivem 
desde cedo com as tecnologias e a tendência é que escrevem de maneira mais cor-
reta na internet. Para afirmar isso, expressamos aqui a necessidade de ampliarmos 
essa pesquisa com um maior número de participantes e com sujeitos de uma faixa 
etária idosa, são pontos que podem fornecer uma análise mais profunda.

No primeiro print acima, é curioso observar também que a desinência verbal 
sozinha não explica a omissão do sujeito e do pronome, como exposto por Cunha 
& Cintra (2016) quando se referem à omissão do sujeito na língua falada. Por outro 
lado, temos que ver o contexto, a construção sintática da frase foi feita para causar 
um efeito mais generalizado, como se fosse uma citação, no internauta que recebe 
a mensagem. No segundo print, o verbo “mudar”, por si só, está no infinitivo (a pre-
sença do modo infinitivo é bastante comum na linguagem digital) e não possui uma 
desinência que permita ao outro internauta localizar o sujeito. Já no segundo verbo 
“amei”, há uma desinência notória que se refere ao sujeito “eu” e no terceiro caso a 
construção “me sinto” (pronome oblíquo + verbo) também se refere nitidamente ao 
sujeito. Nessas últimas situações, a omissão pode ser explicada pela desinência e 
também por outros fatores próprios do meio digital, como já citado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da investigação, ainda que iniciante, sobre a omissão do prono-
me de segunda pessoa do discurso “eu” em sujeitos femininos de duas faixas etá-
rias nos mostram que, apesar de internautas mais adultas escreverem o pronome, 
há uma tendência visível do ocultamento do pronome nos status compartilhado no 
WhatsApp. Além das desinências verbais (característica visível na língua falada e 
escrita fora da internet), a omissão do pronome pode ser decorrente de aspectos es-

11  O restante dos prints da nossa amostra está em anexo.
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truturais, semânticos e pragmáticos próprios da linguagem escrita na web. No mais, 
podemos dizer também que há uma regularidade no ocultamento do  pronome “eu” 
seguido do aparecimento de um emoji na frase para expressar um sentimento. Assim 
como Benveniste (1995), defendemos que o “eu” também é subjetivo e acrescenta-
mos que, no campo digital, o “eu” consegue ser mais subjetivo ainda, pois convive 
com vários elementos multisemióticos que podem atuar facilmente como “substitui-
dor” do sujeito “eu”, sem necessariamente ficar oculto.

Pensando em uma aplicação social desta investigação, o estudo oferece uma 
contribuição no processo de ensino-aprendizagem do Português brasileiro no país, 
visto que o professor pode usar status ou stories do WhatsApp, como os da nossa 
amostra, para explicar aos estudantes o uso do pronome. O aplicativo WhatsApp, 
enquanto ferramenta tecnológica, potencializa a prática pedagógica por ser atrativo 
e dentro da realidade dos alunos e, sobretudo, às ações sociais desses indivíduos. 
Logo, é preciso destacar o papel das redes sociais no processo de comunicação no 
século XXI, que, se bem utilizadas, podem ser grandes auxiliadoras educacionais. 
Como sugestão prática, já que esta pesquisa foi realizada por professores de língua 
portuguesa, recomendamos que aos demais professores utilizarem os status aqui 
expostos, recolherem novos status em sua rede de amigos ou, em classe, pedir para 
que os próprios alunos recolham outros status com determinada estrutura pronomi-
nal para análise em sala, o que pode gerar melhor entendimento e mais curiosidade 
no assunto (logicamente com a autorização dos internautas envolvidos).

Por fim, as reflexões aqui realizadas oferecem um ponto de partida para diver-
sas outras investigações. Mesmo pequena, a pesquisa apresentou dados e reflexões 
interessantes, o que amplia bastante a nossa perspectiva para as questões de lin-
guagem na contemporaneidade.
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Anexos
Prints da nossa amostra

Status Internauta C                                                                   

Status Internauta E                               

Status Internauta J
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Status Internauta D

Status Internauta I
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