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Apresentação

Neste número, a revista continua seu processo de aprimoramento,
introduzindo novas mudanças. A primeira delas, e mais relevante, é
que passamos a contar, a partir desse momento, com um Conselho
Editorial externo à instituição. Foram selecionados pesquisadores de
várias instituições de acordo com os campos e temáticas de interesse
da revista.

A segunda inovação diz respeito à apresentação gráfica. Estamos
dispondo os textos recebidos em seções (artigos, problemas & questões,
retrospectivas, debates e resenhas), o que confere uma feição mais
sistematizada à revista e uma identidade mais clara aos textos
publicados. Além disso, esta disposição facilita a leitura.

Os artigos publicados nesta edição relatam estudos sobre
variados aspectos dos fenômenos texto, discurso e prática de
linguagem. O trabalho de Benevides procura desvendar o modo como
as histórias pessoais intervêm na leitura durante o processo de formação
em serviço do professor. Bezerra relata um estudo de descrição do
gênero resenha acadêmica praticada por profissionais e alunos. Araújo
analisa o resultado das traduções realizadas por três tradutores
automáticos disponíveis na internet. Silva investiga as pausas em textos
orais e em textos orais lidos, posicionando-se epistemologicamente
no campo da Análise do Discurso de linha francesa. Figueiredo estuda
o discurso sobre a mulher presente nas decisões de apelação (acórdãos)
em julgamentos de estupro, posicionando-se no campo da Análise
Crítica do Discurso. No último artigo, Rauen estuda, a partir da
produção de resumos, o modo como o sublinhado interfere na leitura
de alunos de graduação.

Nos textos de questões e problemas deste número, são conduzidas
reflexões sobre temas de educação e de pesquisa. No primeiro destes



textos, Voese propõe, a partir da Análise do Discurso de linha francesa,
um método de reflexão sobre a linguagem a ser aplicado no ambiente
escolar. Schlickman propõe uma reflexão sobre os pontos de contato
entre a teoria da atividade e a teoria da relevância, tomando como
ponto central as questões de ensino-aprendizagem. Litaiff, por sua
vez, discute o papel da linguagem na pesquisa antropológica de
comunidades indígenas, centrando sua discussão no contexto guarani.

Adair Bonini
Comissão Editorial
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RESUMO

O presente artigo constitui-se da análise de discurso de alunos-
professores de um curso de formação de professores em serviço. Com o
objetivo de analisar o posicionamento que os alunos-professores
assumem diante da leitura, através de suas histórias de vida e da
visão particular de suas experiências, optamos por uma pesquisa
qualitativa, de base interpretativista para realizarmos as entrevistas
com 4 alunos dos cursos de Letras e Pedagogia do Programa Especial
de Formação Profissional para Professores de Educação Básica –
PROFORMAÇÃO, da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte/UERN. Os resultados indicam que, embora não haja uma
atividade de leitura reflexiva sobre os conteúdos lidos na formação,
os alunos-professores identificam-se e se posicionam como sujeitos-
leitores. Baseados nas teorias sobre letramento (BARTON, 1994), na
concepção não-essencialista da formação/constituição das identidades
(WOODWARD, 2001) e nas teorias sobre formação de leitores
docentes (BATISTA, 1998), concluímos que a formação docente
precisa ser repensada no sentido de se destacar o papel da reflexão
crítica (CLARK, 1995) sobre o processo de formação do qual o aluno-
professor faz parte.

PALAVRAS-CHAVE

Formação/constituição de identidades, letramento, formação de
professores.

Leitura e construção de
identidades na formação docente

Araceli Sobreira Benevides1

1 Mestre em Lingüística Aplicada. Professora da Faculdade de Letras e Artes – FALA, da
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Doutoranda do Programa de Pós-
Graduação em Educação, da UFRN. (araceli@digi.com.br)
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INTRODUÇÃO

Tornar-se leitor dos textos que circulam no social é um direito e
uma necessidade de todos. No entanto, a leitura ainda não é entendida
dessa forma: como bem social. Da mesma maneira também não é
assumida como questão política por todos aqueles que estão
diretamente relacionados a ela. Ao entender a leitura desse modo, a
sua análise e possíveis pesquisas que se inserem nessa área assumem
um posicionamento bem diferente daquele que a percebe apenas como
um ato individual, centrado no leitor.

Buscar o posicionamento que os professores em formação
assumem diante do mundo escrito, através de suas histórias de vida,
da visão particular de suas experiências, pode ser uma forma de levar
esses professores a refletirem sobre a prática e a procurarem, na ação,
soluções para as dificuldades enfrentadas diante do fazer pedagógico
(SHÖN, 1997).

É necessário também ouvir as vozes do professor-leitor em
formação no sentido de compreender as singularidades presentes na
arena de conflitos existentes no contexto escolar. Ou, no dizer
bakhtiniano, é preciso ouvir as vozes que processam o discurso do eu,
enquanto sujeito-leitor, e as vozes do outro, que se constituem pelas
leituras, pelas respostas ao que se leu através dos sentidos negociados
pelo ato de compreensão do mundo da palavra escrita.

No entrecruzar das vozes que se vão revelando pelos discursos,
diferentes posições são assumidas, diferentes identidades são
construídas, através das imagens socialmente partilhadas – as vozes
da diferença, de novos modos de ver o mundo, das novas formas de
experimentá-lo e de conceituá-lo (HALL, 2000). Nessa perspectiva,
não existe mais a imagem do professor construída apenas por uma
representação, mas por várias posições, várias projeções. E isso pode
representar o “deslocamento” de uma força determinante e totalizante
para diferentes lugares e novas identidades que emergem dos novos
sujeitos que se expressam pelos diferentes papéis que ocupam no mundo
social (WOODWARD, 2000).
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O direcionamento desse olhar, voltado para a formação de
professores em serviço, focaliza um aspecto bastante novo nessa área,
ao procurar interpretar o momento em que o conhecimento se acerca
desses sujeitos e como esses sujeitos, através de suas leituras, estão
acercando-se desse conhecimento.

UMA NOVA CONCEPÇÃO DE IDENTIDADE

As identidades sociais estão relacionadas às posições de sujeito.
Em suas práticas discursivas, o sujeito emerge e é revelado,
principalmente porque é no uso da linguagem que as pessoas constroem
e projetam suas identidades. Ao assim agirem, as pessoas não
reproduzem apenas as relações de poder, elas podem refletir posições
de resistência ao poder, de emancipação, de diferenças, de vozes alheias
que incorporam de outros discursos e ideologias, ao mesmo tempo em
que as pessoas podem também se re-posiciocionar, transformando suas
identidades, podendo, assim, agir sobre a sua realidade social.

Devido às necessidades da modernidade tardia (GIDDENS,
1991), as práticas sociais estabelecem alguns significados que são
construídos pelos discursos, emergindo, dessa forma, as identidades
sociais. Alguns desses significados sofrem grandes mudanças,
introduzidas pelas práticas de globalização que, nas últimas décadas,
imperaram no mundo todo. De certo modo, essas práticas afetam
profundamente a noção de eu, enquanto indivíduo subjetivo, e a noção
de lugar que as pessoas possuíam antes dessas mudanças. Isso causou
grande confusão na forma como os sujeitos passaram a se representar
e a representar os outros. Para alguns, essas alterações sociais foram
necessárias e aceitas como naturais; para outros, não. Problemas de
várias ordens emergiram em decorrência dos efeitos da globalização
que, por sua vez, estão vinculados às esferas econômicas, políticas e
culturais, podendo, também, estar relacionados a lutas de grupos
minoritários que tentam buscar o reconhecimento ou apenas a
aceitação. Esses problemas também tornaram acentuadas as diferenças
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existentes entre os grupos sociais, principalmente aquelas que se
associam a gênero, raça e grupos étnicos.

Atualmente, no interior das Ciências Sociais, tem-se fortalecido
o estudo sobre a identidade. As mudanças trazidas pela globalização
e pelas transformações sócio-históricas das últimas décadas afetaram
o modo como as pessoas passaram a se representar nas sociedades
modernas. O impacto da globalização produziu o contato entre
diferentes grupos culturais, abrindo espaço para as contradições e
diferenças que marcam esses grupos.

Com essa abertura, irrompem também movimentos articulados
em torno do reconhecimento da identidade de certos grupos sociais
(étnicos, de gênero, de geração, etc.) Essa luta pela identidade, no
entanto, está marcada mais pela diferença do que pela unidade que
esses grupos possuem em comum.

Segundo Woodward (apud SILVA, 2000, p. 12),2 “a base da
discussão sobre as questões da identidade e da diferença está na tensão
entre perspectivas essencialistas e perspectivas não-essencialistas sobre
identidade”. Uma definição essencialista procura identificar nos grupos
sociais aquilo que eles possuem de universal, de igual (a essência),
aquilo que não se altera durante o tempo e que distingue um grupo
de outro. Em razão dos novos movimentos sociais, o caráter fixo da
identidade, entretanto, tem sido questionado. Uma definição não-
essencialista de identidade relaciona esse conceito à questão da
diferença, ou seja, nessa concepção, o que se enfatiza é que a
identidade não é essência fixa, não é permanente e nem vale para
todas as épocas. Ao contrário, a identidade é uma construção, um
efeito, é instável ou fluida, é contraditória, inacabada e fragmentada
(SILVA, 2000). Pode ser vista como “contingente, emergindo em
movimentos históricos particulares” (WOODWARD apud SILVA,
2000, p. 38).

2 WOODWARD, Kathryn. Concepts of identity and difference. Tradução de Tomás
Tadeu da Silva. Extraído do livro Identity and diffrence, publicado por Sage Publications
Ltd, e organizado pela mesma autora
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Estudos contemporâneos têm posicionado a identidade e a
diferença como associadas aos sistemas de representação. Segundo
Silva (2000), é por meio desses sistemas, situados em perspectivas
pós-estruturalistas, que a identidade e a diferença adquirem sentido
e se ligam a sistemas de poder.

A reivindicação das forças antagônicas dentro dos sujeitos implica
dizer que as identidades são constituídas heterogeneamente através
dos efeitos das diversas posições de sujeitos (CHOULIARAKI e
FAIRCLOUGH, 1999, p. 25), o que nos leva a entender que as mesmas
pessoas, dependendo do lugar que elas ocupam nas práticas discursivas,
posicionam-se de forma múltipla, através de identidades diferentes e
contraditórias. Por isso mesmo, a compreensão da formação das
identidades não pode ocorrer de posições fixas. Nessa perspectiva,
conforme afirma Oliveira (2001, p. 3), “as pessoas estão sujeitas a
transformações, o que permite apontar o caráter fluido, instável,
dinâmico que também particulariza a noção de identidade”.

Além dessa noção de identidade plural, os teóricos dos estudos
culturais defendem que a natureza da linguagem que usamos, quer
seja pela leitura quer seja pela escrita, implica nos modos como as
subjetividades são construídas e produzidas, acarretando novas formas
de se perceber e de perceber o Outro. Ou, nas palavras de McLaren
(1997, p. 25): “a linguagem fornece as autodefinições a partir das
quais as pessoas agem, negociam as várias posições do sujeito e assumem
um processo de nomear e renomear as relações entre elas próprias, os
outros e o mundo”.

Por esse motivo, esse autor considera a linguagem como o meio
básico através do qual “as identidades sociais são construídas, os agentes
sociais são formados e as hegemonias culturais asseguradas” (MCLAREN,
1997, p. 30). Compartilhando dessa mesma noção, Woodward (apud
SILVA, 2000, p. 55) explica: os sujeitos são, assim, sujeitados ao
discurso3 e devem, eles próprios, assumi-lo como indivíduos que, dessa
forma, se posicionam a si próprios. Woodward ainda acrescenta que
as posições que o sujeito assume e com as quais se identifica constituem
as suas identidades.

3 Discurso entendido como linguagem, conforme Fairclough (1989).
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Mey (1998, p. 340), discutindo os discursos do letramento e as
vozes da sociedade, concebe a leitura como um exercício de
‘apropriação da voz’: o/a leitora/a tem uma ‘voz’, mas esta voz não é
somente sua. Isso que dizer, conforme Oliveira (1999), que a figura do
outro torna-se central para a definição da diferença.

Desse modo, a leitura, entendida por Mey como “o aspecto mais
visível do letramento” (1998, p. 339), precisa ser construída a partir
das necessidades dos iletrados (ou dos diferentes) e não pela imposição
do mundo dos letrados. Segundo Barton (1994), as necessidades de
leitura das pessoas devem ser consideradas, tendo em vista a existência
de diferentes mundos de letramentos,o que desmistifica “tese da
homogeneidade” tão presente nas políticas atuais (RAJAGOPALAN,
2000). Ou seja: as pessoas individualmente possuem diferentes
experiências de leitura e diferentes exigências são feitas sobre elas.
Além disso, as pessoas possuem expectativas distintas e objetivos
específicos relativamente às atividades de ler e de escrever.

É nesse sentido que, considerando os argumentos acima, pode-
se pensar em uma mudança nas políticas de leitura, principalmente
no que diz respeito às representações dos sujeitos expostos a diferentes
práticas de letramento.

CONTEXTO E METODOLOGIA DA PESQUISA

A investigação relatada neste artigo envolve dados que fizeram
parte de nossa dissertação de Mestrado, intitulada Os mundos de
letramento dos professores em formação: a constituição/formação do sujeito-
leitor, defendida em 27 de maio de 2002, pelo Programa de Pós-
Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte. Este trabalho enquadra-se no paradigma
qualitativo que se caracteriza como um método de interpretação da
realidade social cujo “acesso é feito de forma indireta, através dos
vários significados que o constituem” (MOITA LOPES, 1994b). Os
significados e as interpretações construídas pelas análises basearam-
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se nos pressupostos teóricos da análise do discurso crítica, das teorias
sobre leitura e letramento e das discussões mais recentes sobre formação
de professores.

Os dados aqui utilizados foram coletados no Programa de
Formação Profissional para Educação Básica – PROFORMAÇÃO.
Esse programa é mantido pela Universidade do Estado do Rio Grande
do Norte (UERN) e destina-se a professores de ensino fundamental
que não possuem diploma de nível superior. As aulas desse programa,
com duração de seis meses, são ministradas aos alunos-professores aos
sábados, feriados e no período das férias. Os sujeitos desta pesquisa,
aqui identificados por aluno-professor (Ap1, Ap2, Ap3 e Ap4) são
alunos do Proformação – Pólo V, que em Natal funciona no Instituto
de Formação de Professores Presidente Kennedy, instituição de
formação superior ligada à Secretaria de Educação do Estado do Rio
Grande do Norte.

Para podermos entender como os alunos do Proformação
construíram as práticas de leituras, elaboramos algumas questões que
serviram para orientar as entrevistas que foram realizadas em fases
distintas, a saber: Fase 1: correspondendo às entrevistas e questionários
realizados no mês de agosto de 2000 (neste momento, os alunos-
professores cursavam o 1° período dos Cursos de Letras e Pedagogia) e
Fase 2: correspondendo às entrevistas e questionários realizados entre
janeiro, março e julho de 2001 (fase correspondente aos 2° e 3° períodos
dos Cursos).

Durante a primeira fase da pesquisa, entrevistamos os alunos
com a intenção de levantar dados que indicassem as práticas mais
comuns de leitura vivenciadas no Proformação. Ao iniciarmos nossas
análises sobre esses dados iniciais, sentimos a necessidade de mais
informações a respeito das práticas de letramento relacionadas ao
cotidiano dos nossos sujeitos de pesquisa.

A segunda fase da pesquisa forneceu-nos informações mais
detalhadas a respeito tanto das práticas de leitura dos alunos quanto
do modo como a leitura encaminhava-se no Proformação. Nesta fase,
além das entrevistas, os alunos também preencheram uma ficha social,
com informações pessoais e profissionais. Como nossos encontros
aconteciam durante os intervalos das aulas, decidimos também entregar
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algumas questões de investigação por escrito, para que os alunos do
Proformação pudessem ter mais tempo para acrescentarem informações
preciosas a respeito das práticas de leitura por eles vivenciadas. Nosso
objetivo, nessa fase, era olhar a formação docente do ponto de vista
do sujeito-aprendiz, procurando perceber os modos como se forma o
sujeito-leitor.

As entrevistas que realizamos com os alunos-professores foram
gravadas em áudio, fornecendo, assim, uma forma de registro bastante
confiável. Elas foram estruturadas de modo que focalizassem tanto as
práticas vivenciadas quanto os saberes construídos, através da leitura,
por parte dos informantes. Optamos por uma entrevista do tipo semi-
estruturada em que as perguntas específicas deram margem a outras,
surgidas no processo interacional das entrevistas. As entrevistas, com
duração média de vinte a quarenta minutos, ficaram registradas em 5
fitas de áudio de 60 minutos e revelaram-se, desse modo, como
conversas a respeito das leituras experimentadas e vivenciadas pelos
participantes as quais, em determinados momentos, são verdadeiras
histórias de vida. Além das entrevistas, fizemos algumas anotações de
campo com base no que observamos em nossas visitas ao Instituto
Kennedy. Essas observações relacionam-se aos modos como os alunos-
professores se organizavam para as atividades de leituras.

Os alunos-professores são identificados pela abreviação Ap1,
Ap2, Ap3 e Ap4. Adotamos essa abreviação para resguardar suas
identidades. Ap1 e Ap2 são alunos do Curso de Letras e Ap3 e Ap4
são alunos do Curso de Pedagogia do Proformação. O critério adotado
para seleção dos sujeitos de nossa pesquisa foi o de contemplar dois
alunos de cada turma. As transcrições seguem as orientações
fornecidas em Bortolotto (1998). Os recortes foram escolhidos de
acordo com a relevância das questões por nós abordadas e estão
numerados para melhor facilitar as explicações que os acompanham.

As convenções adotadas seguem a seguinte orientação:

E : Entrevistador
Ap (aluno-professor 1, 2, 3, 4 e 5, consideramos pertinente utilizar

a mesma nomenclatura utilizada no Proformação para identificar os
alunos do programa)
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[...] Corte pelo analista
( ) Pausas, hesitações no fluxo das enunciações
[ Falas sobrepostas
/ Interrupção na fala em curso

COMO O ALUNO-PROFESSOR SE IDENTIFICA AO
POSICIONAR-SE COMO LEITOR

Quando analisamos as manifestações discursivas dos alunos-
professores, podemos observar que a presença desses alunos no
Proformação pode significar também uma mudança em suas vidas.

A crença de que, após se formarem, eles poderão ser outras
pessoas, diplomadas, respeitadas, legitimadas em sua função de
professor, faz com que muitos se posicionem naturalmente como se
estivessem construindo novas identidades. Vejamos a seguir, em (1):

(1)
E: Me fala uma coisa, que que você achava que era de um
jeito que não é mais e que no Proformação você aprendeu
de uma forma diferente?
Ap2: A leitura. Eu pensava que a leitura era ler aquilo
que estava ali e pronto, eu não... não me interessava em
saber... é... a profundidade daquele conteúdo. Eu lia aquilo
ali e achava que aquilo ali era o correto, quer dizer, antes
eu não tinha o que chamamos de criticidade, não é? Eu
não... não ia pensar que aquela forma da leitura ali estava
correta ou não, né? Eu só pensava que era daquela forma
ali e não ia entender sobre aquilo.
(Evento 01 (01 a 02) – Fita 01)

Em outro momento, (ver 2), esse mesmo aluno-professor comenta
a respeito das mudanças que veio a sofrer após o ingresso no
Proformação:
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(2)
E: Bom e o papel, qual é o papel que a leitura tem no seu
cotidiano, no seu dia-a-dia?
Ap2: A leitura realmente modificou principalmente a mim,
modificou muito a minha vida porque...é, depois que passei
a ser um leitor, vamos dizer assim, porque realmente eu
leio, eu passei a compreender mais as coisas do dia-a-dia,
ser mais é... é... atencioso, observar mais, aquilo que a
linguagem... é... o social. [...] Porque é através da leitura
mesmo que você vai passando a se identificar, a se reconhecer,
tem um reconhecimento sobre si mesmo. Muitas vezes você é
uma pessoa, né, imagina ser uma pessoa e você é outra.
Muitas vezes você pode e uma pessoa é... é... sensível e se
mostra insensível. E a leitura traz esse conhecimento pra
você, essa diferença, ela traz essa diferença...porque
através, do que eu já falei há pouco, através da leitura você
começa a perceber as coisas que antes você não percebia, você
começa a ser mais companheiro, mais amigo, né, mais
sensível, mais emocional, tá entendendo?
[...]
E: Como é que você? Quando você começou a perceber
isso?
Ap2: Quando eu entrei no curso. Apesar de eu ensinar, de
eu... bem antes eu trabalhava, lia também, mas só que era
uma leitura, é... (pensando) assim... pra passar o tempo,
uma leitura que me fizesse tirar da monotonia. Aí quando eu
entrei no curso não, as leituras passaram a ser mais vista de
forma que podia modificar realmente meu comportamento.
Então o curso contribuiu bastante pra, vamos dizer assim,
pra uma nova pessoa, me senti assim, uma nova pessoa, de
certa forma diferente.
 (Evento 02 (27 a 36) – Fita 1)

No extrato de fala (2), o processo de identificação sobre si mesmo
passa pelo processo de identificação do próprio “eu-leitor”.
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Considerando a formação familiar de Ap2 e, posteriormente, a
formação escolar, percebemos que Ap2 é um dos nossos informantes
que mais contato teve com o mundo letrado, principalmente por conta
da influência exercida por sua mãe, professora primária.

Essa localização do “eu-leitor” é bem interessante. Primeiro,
porque, segundo o informante, através da leitura, pode-se compreender
as coisas do dia-a-dia. Segundo, porque a leitura nos tira da monotonia e
ajuda na mudança dos comportamentos das pessoas. Entendendo essas
afirmações à luz das teorias atuais sobre o letramento, podemos dizer
que, para Ap2, a função da leitura é estar no cotidiano das pessoas,
nas situações mais comuns, não apenas no contexto da aprendizagem.
Isso fica claro quando ele menciona que, a partir das leituras realizadas,
Ap2 passou a conhecer melhor a si próprio e as pessoas a seu redor.
Segundo Ap2, a leitura é uma atividade concreta; é uma atividade
comum.

Diante dessa representação, contrária às representações
existentes no discurso elitista (ABREU, 2001), que pressupõe a leitura
como uma atividade abstrata, direcionada para o desenvolvimento
intelectual, Ap2 continua sua fala, delineando a leitura como algo
que mexe com as pessoas, que as tira do alheamento e as liga a tempos
e espaços diferentes, conforme se percebe no final de (2).

 Abaixo, em (3), Ap3 retrata as dificuldades que atravessam o
mundo dos alunos-professores, mostrando como pequenas coisas do
dia-a-dia tiveram que se adaptar à rotina do Proformação. Essas
mudanças também interferem no processo de formação-constituição
do eu-leitor.

(3)
E: [...] Então, como é que foi a sua adaptação no curso e
às leituras?
Ap3: É... a adaptação ao curso eu recebi normalmente,
não tive impacto nenhum. Foi tudo normal. Agora, quanto
às leituras, aí veio uma certa dificuldade, como eu venho
falando em quase todas as entrevistas e questionários. O
problema da falta de tempo, né, em virtude das nossas
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dificuldades (pensando) é... financeiras, a gente fica no
corre-corre porque tem que trabalhar dois ou três turnos.
Tem outros afazeres. A dificuldade da leitura são essas,
nesse sentido.
E: E assim, é... como foi assim... que você achou sobre
interagir com outras pessoas dentro do curso? Você acha
que elas têm as mesmas dificuldades em relação à leitura
que você também possui?
Ap3: Entre os grupos trabalhados que eu...eu participei, é,
têm pessoas que têm as mesmas dificuldades que eu. Eu
conheci pessoas também que não têm essa dificuldade,
porque têm uma condição financeira eh: melhor, aí
trabalha, aí trabalha só um expediente ou no máximo dois,
aí fica um expediente disponível para a leitura, então lê
mais fluentemente, é também...(pensando) é claro que se
lê mais, tem um melhor entendimento dos assuntos, ou
seja, dos textos.
E: Então, você já mostrou algumas, mas eu queria assim,
quais são as dificuldades que você encontrou, né, as
específicas. Uma você falou que foi a questão financeira,
né? Que dificuldades são essas?
Ap3: Em termos de interpretação? É... em termos de
interpretação, por exemplo, né? Pra gente estudar o ideal
é que se tenha o tempo disponível que você, se for possível,
se tranque num quarto ou numa sala pra ler, sem que
ninguém atrapalhe, pra que você possa entender realmente
o que o autor ou os autores queriam que a gente, é... sobentenda
(sic) do determinado texto ou livro que ele esteja... tenha
escrito e que a gente, como leitor, esteja estudando. Então,
é, nesse caso, eu tenho dificuldades também, porque a
pessoa que é casado, tem filhos, tem a esposa e quando a
gente tá fazendo uma leitura e, repente, chega alguém e
interrompe. Ou um filho ou a esposa e isso atrapalha.
 (Evento 2 (01 a 12) – Fita 02)
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Como Ap3 concentra-se em várias atividades ligadas ao trabalho
e à família, sobra pouco ou quase nenhum tempo para uma leitura
mais detalhada dos assuntos estudados, inclusive uma leitura voltada
para o deleite. Notamos, porém, que há nessa situação algo bem mais
profundo que só a falta de tempo não explica totalmente.

Ap3 e seus colegas de curso não eram acostumados a ter uma
rotina de leitura em suas vidas e, por isso, eles sentiram as dificuldades
iniciais, ao introduzirem em suas atividades rotineiras eventos de
letramento. No entanto, isso não exigiu somente a habilidade para ler
textos. A leitura, nesse caso, pode ser considerada uma atividade que
incorpora um ambiente de letramento e o desempenho do leitor sofrerá
variações, dependendo do quanto essa atividade se torne familiar o
suficiente para esse leitor. Por essa razão, é que para alguns dos alunos
do Proformação houve uma mudança tão radical em suas vidas: eles
realmente assumiram um novo estilo de vida!

Nesse outro mundo, as exigências são marcadas pelo processo
que esses alunos precisam passar, ao experimentar a situação de ser
membro de uma comunidade acadêmica. De certo modo, essa transição
demonstra ter sido dolorosa na fase inicial do Programa e a partir do
instante que os alunos-professores começaram a entrar no ritmo
estabelecido pelo transcorrer das aulas, as dificuldades foram se
modificando também. O que era uma dificuldade relacionada ao fato
de não se ter uma prática familiar com a leitura, passou a ser uma
dificuldade vinculada aos conteúdos existentes nos textos e aos modos
de relacionar esses conteúdos aos trabalhos escritos e às apresentações
orais exigidos como forma de avaliação do curso.

O extrato de fala abaixo (4) situa a prática da leitura escolar,
revelando uma imagem bastante usual em salas de aula: o aluno lê,
conhece o assunto, aprofunda-o e o entende. Quando isso não
acontece, o professor-formador explica (mais ou melhor do que antes)
e o aluno-professor entende. Ao professor está reservado o lugar de
“facilitador” da compreensão. Caso o aprendiz não leia ou não
compreenda, não acontece um trabalho efetivo de acompanhamento
da leitura por parte do professor-formador.
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(4)
Ap1 (comentando sobre as dificuldades encontradas durante
as suas leituras): Do que trata determinado assunto, se eu
li, conheci o assunto, eu aprofundei mais ele, eu vi que li
o texto, eu vi que entendi. Eu leio para... a gente lê o
texto, por exemplo, um texto de Lingüística, eu tentei ler
em casa o texto, semana passada, não compreendi. Aí
chegou na sala, o professor começou a ler, explicar. Aí eu
passei a entender o texto. Só que o texto que eu fui ler só,
eu não entendi.
E: Como o professor orienta as aulas, tem algum tipo em
que a leitura se faz necessária? Ele faz algum tipo de
intervenção?
Ap1: (pensando) O aluno... A maioria não lê, mas como a
gente tem... sente necessidade de ler...vai no outro dia, já
estar a par do que está lendo que é para não ter tanta
dificuldade. Quem não lê, fica só ali, olhando.
E: Quem não lê, o que que acontece?
Ap1: Aí fica sem acompanhar.
E: Como é que o professor trabalha com este tipo de coisa?
Ap1: Eles não vão seguir... vão... vão. Geralmente os
trabalhos são em grupo, né? Quem não lê, fica só ali,
olhando, observando com o texto. Os que não lê, fica com
dificuldade, fica olhando os trabalhos de um de outro,
sempre fica pegando, nunca faz o dele [...].
(Evento 2 (11 a 16) - Fita 1)

Interpretamos, a partir da fala de Ap1, que o professor-formador
é apagado do discurso sobre a prática da leitura em sala de aula. Em
seu lugar fica a imagem de que a leitura é uma atividade de
responsabilidade exclusiva dos aprendizes. Entendemos que essa fala
representa a cena viva da realidade existente em muitas salas de aulas,
sejam elas de formação docente ou não. O professor não consegue ver
as diferenças existentes entre os alunos, que são tratados de modo
homogeneizado. Para termos certeza desse tratamento, voltamos várias
vezes ao Instituto Kennedy com o objetivo de aprofundarmos nossas
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entrevistas. Percebemos, então, que a voz de Ap1 revela a posição
assumida pelo professor-formador. Este é aquele que sabe, que conhece
e transmite o saber, mas que não compartilha, não ouve o aluno. E
dessa forma, também não percebe os diferentes posicionamentos que
os aprendizes podem assumir em relação às experiências sociais.

 Na experiência vivenciada por Ap1, as vozes dos alunos que
não participam das aulas não são percebidas. Pensamos que essas vozes
estejam “resistindo” aos modos aparentemente iguais das aulas de
leitura do Proformação e das aulas existentes nas salas de aulas a que
ele esteve exposto em situações anteriores.

 O contato com o material escrito do Proformação está garantindo
a esse professor o acesso a informações antes nunca discutidas ou
vivenciadas, ao mesmo tempo em que também garante o acesso a
novas práticas de leituras, bem mais exigentes até do que aquelas
que deveriam ter estado presentes antes de sua formação inicial, como
professor.

Além desse aspecto, pudemos constatar, em nossas visitas ao
Programa, que os alunos-professores do Proformação desenvolvem a
prática de estudar em pequenos grupos durante os intervalos das aulas
ou no momento de elaborarem os trabalhos avaliativos. Nesses
momentos, eles relêem os textos e as anotações que os acompanham.
Quando questionados sobre essa prática, nossos informantes relatam
que antes nunca tiveram a chance de trabalhar em grupo. Essa nova
prática revela-se produtiva na fala de Ap1, em (4), quando diz que
geralmente as atividades acontecem em grupo.

O fato de sempre encontrarmos esses pequenos grupos lendo ou
elaborando algum trabalho, revela-nos quanto o curso é importante
para esses alunos. Embora eles comentem que há colegas que não se
interessam pelas leituras, há um intenso interesse por parte deles em
tentarem dar conta das tarefas do Programa.

Essa interação envolve o ato de ler como uma prática social. Ao
compartilharem as leituras, as dúvidas e a elaboração dos trabalhos,
esses estudantes engajam-se numa prática que assume uma dimensão
social através dos novos papéis por eles desempenhados. Em nossas
visitas ao Programa, observamos que são vários os papéis
desempenhados pelos alunos-professores: há os que comentam sobre o
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que leram, há os que solicitam ajuda, há os que criticam os textos
(tanto em termos de dificuldade de compreensão quanto em termos
de não concordar com o que leu), há os que ouvem e os que fazem
anotações sobre o que se disse. Nesse momento, esses alunos
comportam-se mais à vontade em relação à leitura, subvertendo a
imagem comum da leitura vivenciada em sala de aula.

A participação nesses grupos de estudos é fundamental para
estimular o debate e a reflexão sobre as leituras e sobre os
conhecimentos que essas leituras trazem para a formação desses alunos-
professores. A existência desse espaço de partilha dentro do
Proformação consolida a produção coletiva de produção dos saberes.
No entanto, esse espaço, segundo nossas observações, é pouco
conhecido e pouco aproveitado pelos professores-formadores.

A leitura compartilhada entre pares amplia a possibilidade de
legitimação da identidade de leitor que esses alunos tentam construir.
Os alunos tornam-se responsáveis pelas ações interativas, com o
objetivo de estabelecer para si um lugar de leitor. Eles sabem que as
exigências do mundo que está “fora” do curso são construídas a partir
da representação dos professores como leitores. Desse modo, para esses
alunos-professores “entrarem” nesse mundo de leituras, é preciso quem
ajam cooperativamente, com vistas a construírem, através das
discussões realizadas no pátio da instituição que freqüentam, a imagem
de leitor que ainda estão a construir. No entanto, percebemos,
novamente trazendo à tona as palavras de Ap1, em (4), que essa leitura
compartilhada acontece sem que os professores-formadores dela
participem.

A nosso ver, é justamente no momento da leitura compartilhada
que a reflexão sobre como se instaura o lugar de leitor atravessa o
discurso dos professores em formação e revela o poder dialógico das
atividades construídas com os colegas de curso e com os professores-
formadores. A linguagem, desse modo, medeia a interação na
construção da aprendizagem/conhecimento, evidenciando, assim, que
o “significado é uma construção social” ou, conforme assegura Moita
Lopes (1994, p. 361), “o significado não está no que se diz ou no que
se escreve. O significado não está nas coisas ou nas pessoas, mas
acontece na relação entre as pessoas”.
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É nessa relação que se instaura também o reconhecimento das
formas de identificação desses sujeitos enquanto leitores. Essa
identificação, no entanto, é atravessada pelo conflito e pelos
questionamentos feitos por esses alunos-professores a respeito das
dificuldades enfrentadas em decorrência da centralidade da leitura
no curso e da falta de tempo para acompanhar as tarefas ali exigidas.
Além disso, os alunos-professores demonstram perceber que muito dessa
dificuldade relaciona-se ao fato de a leitura ter se constituído de
forma diferente em suas vidas. A concepção de leitura construída
pelo informante antes de freqüentar o Proformação estava de acordo
com a visão particular de muitos outros professores que apenas
entendem a leitura como a decodificação do sistema escrito, para
uma posterior interpretação das informações contidas no texto. É o
que podemos constatar a partir do relato a seguir, em (5):

(5)
Ap3: Antes de ingressar no Proformação, eu imaginava
que para ler era preciso, primeiro, aprender o sistema de
escrita e ler para saber interpretar textos, hoje percebo a
necessidade que temos pela leitura. É preciso ler e ler e
entender o que está escrito, criticar, concordar ou não com
o autor, enfim, conhecer as características da linguagem
escrita que variam de acordo com o gênero de texto.
(Evento 2 (24) Fita 02)

Do reconhecimento das dificuldades, o aluno-professor passa a
examinar a sua formação e a dar novos significados para a prática da
leitura. Esse trabalho de elaboração de novos significados revela os
aspectos de transformação imbuídos na interação com o mundo escrito.
Consideramos que, se forem dadas a esses estudantes condições de
novos usos e práticas de leituras, será a partir da reflexão sobre esses
usos e práticas que eles podem ultrapassar os níveis da leitura escolar,
conforme posto em Batista (1998). Nesse contexto, a leitura representa
o deslocamento para as mudanças acarretadas no indivíduo que dela
se apropria. Desta forma, o sujeito-leitor sente como os novos modos
de se enxergar e de enxergar o mundo foram constituídos pelas
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atividades de re-significação. É nesse sentido, que a leitura favorece
a transformação dos sujeitos, através da conscientização crítica. Em
(6), nosso informante percebe a leitura como atividade que mobiliza,
que tira da monotonia, modificando seu comportamento.

(6)
Ap2: Quando eu entrei no curso. Apesar de eu ensinar, de
eu...bem antes eu trabalhava, lia também, mas só que era
uma leitura, é... (pensando) assim... pra passar o tempo,
uma leitura que me fizesse tirar da monotonia. Aí quando eu
entrei no curso não, as leituras passaram a ser mais vista
de forma que podia modificar realmente meu comportamento.
Então o curso contribuiu bastante pra, vamos dizer assim,
pra uma nova pessoa, me senti assim, uma nova pessoa, de
certa forma diferente.
(Evento 2 (33) fita 1)

Essa mudança é lenta e processual. O fato de a leitura tirar esse
leitor da monotonia, eleva essa atividade para uma prática que desafia
a produção de conhecimento conservadora, individualista e
descontextualizada (KINCHELOE, 1997, p. 23). A prática da leitura,
ao tornar-se modo de adquirir novas convenções discursivas, consegue
mudar a visão particular de si próprios, mudando também a interação
deles com os mundos social e cultural. Observamos isso em (7):

(7)
Ap4: Antes de ingressar nesse curso eu era uma pessoa
que imaginava estar dentro de um ritmo correto de vida e
aprendizagem, porém, depois que comecei a fazer o curso
de Proformação, percebi que muita coisa estava errada.
Hoje eu tenho outras capacidades, sou crítico quando
necessário, discuto e defendo o meu ponto de vista e o
mais importante de tudo, mudei como professor e também
como pessoa. Como professor, tenho me dedicado para fazer
dos meus alunos grandes homens, capazes de lutar por sua
cidadania. Como pessoa, passei a acreditar mais em minhas
qualidades e reconhecer minhas limitações.
(Evento 03 (18) Fita 02)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos depoimentos de nossos informantes, percebemos a influência
dos valores sociais, das crenças e normas que formam a base da relação
entre as práticas de letramento e a formação da identidade do sujeito-
leitor. A visão particular do sujeito denuncia que a sua compreensão
anterior sobre a prática de leitura estava “errada” e que mudou após o
ingresso ao curso. Num primeiro momento, pode-se ter em mente que
essa mudança foi significativa e compensadora, mas, ao olharmos,
atentamente para como esse aluno explicita a sua transformação -
contraste do que era ontem, com o que passou a ser atualmente -
percebemos que por trás da formação há algo desrespeitando o
conhecimento desse sujeito. Ao perceber que muita coisa estava errada,
ele não percebeu que estava projetando pressuposições valorativas
que focalizam apenas o “olhar letrado”, ou seja, esse professor possuía
características diferentes daquelas exigidas comumente aos professores.
Além disso, essa fala revela um traço bastante diferenciador no que
diz respeito aos conhecimentos que o aluno-professor possui e ao que
ele acredita que deva possuir.

Tudo isso aponta para a importância de se lançar um olhar crítico
sobre a formação de professores através da sua formação enquanto
sujeitos-leitores em constituição (CLARK, 1995). Nesta perspectiva,
defendemos que a formação de professores precisa ser repensada no
sentido de se trabalhar a busca da autonomia e da cientificidade da
profissão docente. Ressaltamos que essa busca tem que se basear numa
constante redefinição dos papéis assumidos pelo aluno-professor na
compreensão de si mesmo e da sua profissão, incluindo um destaque
para o lugar da reflexão crítica sobre o processo de formação do qual
esse sujeito faz parte.
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This article is an analysis of the discourse of students-teachers
of an in-service teacher education course. Aiming at analyzing the
attitudes students-teachers have concerning reading throughout their
history of life, and their own view on the experiences they have faced
so far, we decided to carry out a quality research with emphasis on
the interpretation of data. The data analyzed was obtained through
interviews with four students of the Language and Education
Undergraduate Course (Curso de Letras and Pedagogia) in the special
in-service Teacher Education Program – PROFORMAÇÃO, at the
State University of Rio Grande do Norte- UERN. The results show
that, although there is no reflexive reading activity about the studied
contents of the course, students-teachers see themselves as readers.
Based on literacy theories (BARTON, 1994), on the non-essentialist
conception of formation/constitution of identities (WOODWARD,
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2001), and on theories about the training of teachers as readers
(BATISTA, 1998), we conclude that teacher education needs to be
reviewed in order to emphasize the role of critical reflection (CLARK,
1995) in the educational process undergone by the student-teacher.
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Cet article présente une analyse du discours des étudiants-
professeurs d’un cours de formation en service. Le but étant d’analyser
les attitudes des étudiants-professeurs devant la lecture suivant leurs
histoires de vie et leurs vues sur ces propres expériences, nous sommes
décidés pour une recherche qualitative avec accent sur l’interprétation
des données pour interviewer quatre étudiants du Cours des Lettres
et du Cours de Pédagogie affectés au Programme Spécial de Formation
Professionnelle de l’Éducation Fondamentale – PROFORMAÇÃO –
de l’Université de l’État de Rio Grande do Norte - UERN. Les résultats
montrent que, bien qu’il n’y ait aucune activité de lecture réfléchie
au sujet du contenu étudié pendant le cours, les étudiants-professeurs
se voient en lecteurs. Fondés sur les théories de la littératie
(BARTON, 1994), sur la conception non-essentialiste de la formation/
constitution des identités (WOODWARD, 2001) et sur les théories
au sujet de la formation de lecteurs-professeurs (BATISTA, 1998),
nous nous hasardons à conclure que la formation du professeur doit
d’être réexaminée pour se concentrer sur le rôle de la réflexion critique
(CLARK, 1995) vis-à-vis du processus pédagogique dont participe
l’étudiant-professeur.
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Este artículo es un análisis del discurso de estudiante-maestros
de un curso para la formación de profesores que ya actuan en esta
profesión. El objectivo es analizar que actitudes tienen los estudiante-
maestros delante del hecho de leer, a lo largo de su historia de vida y
de su opinión frente sus experiencias, decidimos llevar a cabo una
investigación calificativa, con énfasis en la interpretación de datos
para entrevistar a cuatro estudiantes de los cursos de Filogía y
Pedagogía de un programa para maestros de Enseñanza Básica-
PROFORMACIÓN – de la Universidade Estatal de Rio Grande Del
Norte –UERN. La muestra de los resultados refleja que, aunque no
exista ninguma actividad de lectura reflexiva sobre los contenidos
leídos en el curso de formación, los estudiante-maestros se ven como
sujeto-lectores . Basados en teorías de alfabetización (BARTAN,
1994)), en la concepción no-esencialista de formación / constitución
de las identidades (WOODWARD, 2001) y en las teorías sobre el
entrenamiento de maestros lectores (BATISTA, 1998), nosotros
concluímos que en la enseñanza de maestros necesita dar énfasis al
papel de reflexión crítica (CLARK, 1995) acerca del proceso educativo
en lo cual el estudiante-maestro toma parte.
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Benedito Gomes Bezerra2

RESUMO

Descreve-se, no presente artigo, a organização retórica do gênero
resenha. Analisa-se um corpus de 60 resenhas, sendo trinta produzidas
por escritores especialistas e trinta por estudantes, na área de Teologia.
Os resultados da análise mostram um padrão organizacional similar
nos dois grupos, mas apontam para certas especificidades decorrentes
dos respectivos propósitos comunicativos em cada instância de
enunciação.

PALAVRAS-CHAVE

Gêneros textuais, organização retórica, resenha.





39Linguagem em (Dis)curso, Tubarão, v. 3, n. 1, p. 37-68, jul./dez. 2002

INTRODUÇÃO

A análise de gêneros textuais voltada para gêneros socialmente
situados dentro da prática familiar, escolar, profissional ou acadêmica
constitui um rompimento com a abordagem tradicional, que privilegia
o estudo de gêneros da literatura ou da retórica clássica. O presente
trabalho investiga um gênero textual socialmente representativo nos
ambientes escolar e acadêmico: a resenha, considerada em duas de
suas modalidades: a) como gênero produzido por estudantes, no
cumprimento de tarefas escolares no contexto de um curso de graduação
em Teologia (aqui denominadas resenhas de aluno – RA); e b) como
gênero produzido por escritores proficientes, também na área de Teologia
(aqui denominadas resenhas de especialistas – RE). Ambas as
modalidades de resenha, aqui tomadas como objeto de estudo, são
consideradas “acadêmicas”, por serem gêneros que encontram seu
contexto retórico privilegiado no interior do ambiente acadêmico. As
resenhas RA, por se configurarem como um instrumento de introdução
ao diálogo acadêmico no processo de ensino e aprendizagem do referido
curso de graduação, e as resenhas RE, por serem produzidas, em geral,
por professores de seminários e faculdades teológicas e publicadas em
periódicos dirigidos à comunidade acadêmica formada por professores
e alunos de instituições de ensino teológico.

OS ESTUDOS SOBRE GÊNEROS TEXTUAIS

Os atuais estudos de gêneros, ao mesmo tempo em que
reconhecem as regularidades de forma e conteúdo tradicionalmente
destacadas nos gêneros, acrescentam a idéia de que tais regularidades
são, na verdade, “traços superficiais de um tipo diferente de
regularidade subjacente”3 (FREEDMAN e MEDWAY, 1994b, p. 2).

3 A tradução das citações é de minha responsabilidade.
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As regularidades nos gêneros textuais apontam para um contexto mais
amplo, social e cultural, em que a linguagem é utilizada. A similaridade
nos aspectos textuais é reflexo de uma ação social desenvolvida em
“situações retóricas recorrentes” (MILLER, [1984] 1994a). A moderna
reconceituação dos gêneros textuais reporta-se freqüentemente a
Mikhail Bakhtin, cujo ensaio “O problema dos gêneros do discurso”
(BAKHTIN, [1953] 1997) tornou-se ponto de partida para boa parte
da reflexão posterior sobre a questão.

OS ESTUDOS DE GÊNERO NO CONTEXTO
NORTE-AMERICANO

Em artigo comumente referido como “seminal”, Carolyn Miller
redefine a noção de gênero como uma entidade instável, que “se
transforma, desenvolve-se e decai”, de forma que “o número de gêneros
existente em uma sociedade é indeterminado e depende da
complexidade e diversidade daquela sociedade” (MILLER, 1994a, p.
36). O gênero é encarado como ato social praticado dentro de um
contexto retórico amplo, em situações recorrentes.

Em artigo posterior, Miller (1994b) reafirma a noção de gênero
como ação social, localizando-o dentro de “comunidades retóricas” e
utilizando a idéia bakhtiniana de forças centrípetas e centrífugas para
definir as contradições inerentes à criação e utilização dos gêneros
dentro dessa comunidade. Para manter continuidade, ordem social e
sentido em sua estrutura, a comunidade retórica utiliza três recursos:
(1) a metáfora; (2) a narrativa; e (3) o gênero. Para Miller, entretanto,
apenas o gênero possui “força pragmática como ação social” (1994b,
p. 75). Através dessa força pragmática, o gênero presta-se a ser utilizado
por seus produtores no alcance de seus propósitos retóricos e pelas
comunidades na reprodução, reconstrução e continuação de sua
história.
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Além de Miller, o nome de John Swales de tal forma se identifica
com a tradição dos estudos norte-americanos de gênero que há quem
fale de uma “tradição swalesiana” ou tradição “associada a Swales”
(KAY e DUDLEY-EVANS, 1998). Swales (1990, p. 58) caracteriza
gênero da seguinte forma:

Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos com
um conjunto de propósitos comunicativos. Esses propósitos são
reconhecidos pelos membros experientes da respectiva comunidade
discursiva, constituindo, assim, o fundamento lógico para o gênero.
Esse fundamento molda a estrutura esquemática do discurso,
influenciando e restringindo as escolhas de conteúdo e estilo. O
propósito comunicativo é tanto um critério privilegiado como um
critério que opera para atingir o escopo de um gênero tal como aqui
concebido, estritamente enfocado em ações retóricas comparáveis.
Além do propósito, os exemplares de um gênero exibem vários padrões
de similaridade em termos de estrutura, estilo, conteúdo e audiência
pretendida. Se todas as expectativas de probabilidade mais altas forem
realizadas, o exemplar será visto como prototípico pelos membros da
comunidade discursiva. Os nomes de gêneros herdados e produzidos
pelas comunidades de discurso e importados por outras constituem
valiosas comunicações etnográficas, mas tipicamente necessitam de
validação posterior.

Os gêneros, portanto, além de apresentarem um propósito
comunicativo específico, também são marcados por padrões de
similaridade quanto à estrutura, ao estilo, ao conteúdo e à audiência
pretendida. Uma vez preenchidas essas expectativas, a comunidade
discursiva reconhecerá um dado exemplar de gênero em sua
prototipicidade.

As comunidades discursivas são vistas pelo autor como “redes sócio-
retóricas que se formam a fim de atuar em favor de um conjunto de
objetivos comuns” (SWALES, 1990, p. 9). Essas comunidades
caracterizam-se pela familiaridade com determinados gêneros, os quais
são utilizados com propriedade por seus membros, em função de seus
objetivos particulares. Desta forma, para o autor, “os gêneros são
propriedades das comunidades discursivas; o que quer dizer que os
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gêneros pertencem a comunidades discursivas, e não a indivíduos”
(idem). Os gêneros estão situados no interior das comunidades
discursivas e por elas são manipulados de acordo com os propósitos
sócio-retóricos a que se prestam. Os indivíduos que integram as
comunidades discursivas dominam e utilizam, por exemplo, convenções
peculiares de gênero que são desconhecidas aos estranhos. O uso de
tais convenções, deliberadamente excludentes de quem seja estranho
ao grupo, marca a filiação dos membros particulares a uma dada
comunidade discursiva.

Bhatia (1993), também situado na “tradição norte-americana”,
reconhece a existência de relações de poder entre membros
especializados e membros iniciantes de comunidades discursivas,
refletidas no trato com as restrições impostas pelas convenções de
cada gênero. Assim, a exploração tática dos gêneros para “efeitos
especiais” demanda uma grande familiaridade com seu propósito, modo
de construção e usos convencionais. O novato não possui tal
familiaridade, motivo pelo qual “os escritores especializados de gêneros
muitas vezes parecem ser mais criativos” (BHATIA, 1993, p. 15).
Claramente, para Bhatia, o discurso acadêmico, bem como o
profissional, não se dá entre iguais.

ANÁLISES DO GÊNERO RESENHA SEGUNDO
O MODELO SWALES (1990)

A análise de gêneros pressupõe um certo nível de consistência,
por parte de escritores proficientes, no modo como se organizam as
informações nos gêneros particulares (BHATIA, 1993, p. 29). O exame
da organização retórica de exemplares do gênero artigo de pesquisa
levou Swales (1984, 1990) a postular um modelo descritivo constituído
de moves (unidades maiores) e steps (subunidades dos moves). Tal
modelo, denominado CARS por Swales (1990), tem sido aplicado,
com adaptações, à análise de diferentes gêneros textuais, inclusive à
resenha de livros. É o caso dos trabalhos de Motta-Roth (1995) e
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Araújo (1996) – conferir Figura 1 – que são tomados como ponto de
partida para a presente análise.

Figura 1 - Modelos Motta-Roth (1995) e Araújo (1996)
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METODOLOGIA EMPREGADA NESTA PESQUISA

Nesta pesquisa, a análise dos dados do corpus partiu dos modelos
apresentados por Motta-Roth (1995, p. 141) e Araújo (1996, p. 61),
simultaneamente testando-os e tratando-os como contraponto um
do outro, de modo que a pesquisa pudesse revelar o que realmente
ocorre na estruturação de uma resenha em português, na área
disciplinar enfocada. Desta forma, verificamos, no corpus, pontos de
maior conformidade com um ou outro modelo, ou divergências em
relação a ambos. Um aspecto levado em conta é que os referidos
modelos dizem respeito a textos em inglês, enquanto a presente
investigação enfocou exclusivamente textos em português. Além disso,
examinamos, nesta pesquisa, tanto resenhas de livros como resenhas
de artigos. Devemos ressaltar, ainda, que os modelos anteriores, bem
como o que apresentamos nesta pesquisa, não têm pretensões
normativas ou prescritivas, antes, procuram refletir o resultado da
análise dos respectivos dados.

No tratamento direto dos dados, após algumas experiências de
análise preliminar, empreendemos um estudo de todo o corpus,
primeiramente com base no modelo Motta-Roth (1995) e, numa etapa
seguinte, com base no modelo proposto por Araújo (1996). Essa fase
foi extremamente construtiva pela possibilidade de reforçar os pontos
mais pertinentes de cada um dos modelos, considerando a existência
de expressiva zona de interseção entre os dois modelos.

A partir das etapas anteriores, e considerando as regularidades
de cada modelo, bem como suas peculiaridades, foi possível apresentar
um padrão de organização retórica mais abrangente, até pelo fato de
reunir as contribuições dos modelos anteriores. Esse quadro descritivo
da organização do gênero, expresso na forma de um padrão específico
para as resenhas de especialistas e de um padrão secundário para dar
conta das peculiaridades das resenhas de alunos, preenche as lacunas
deixadas pelos modelos anteriores, se tomados isoladamente, e ainda
incorpora novos elementos revelados pelo exame dos dados. O padrão
revelado pelos dados, aqui também apresentado como modelo
referencial para futuras análises, foi construído no decorrer da pesquisa,
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levando-se sempre em consideração, para sua estruturação, a análise
inicial baseada na contribuição de Motta-Roth (1995) e Araújo (1996).

O corpus foi composto por 60 exemplares de resenhas acadêmicas.
Metade dessas resenhas foram produzidas por escritores “especialistas”,
tendo sido coletadas nos periódicos Vox Scripturae, publicado pela
Associação Evangélica de Educação Teológica na América Latina
(AETAL), e Simpósio, publicado pela Associação dos Seminários de
Teologia Evangélica (ASTE), entidades de elevado conceito na
comunidade acadêmica de confissão evangélica, no Brasil e na América
Latina. As outras 30 resenhas foram produzidas por alunos e alunas do
Seminário Teológico Batista do Ceará, em Fortaleza, em disciplinas
da área de teologia, ministradas por este pesquisador. Nessas
disciplinas, não se pretendia ensinar o estudante a produzir resenhas,
antes, exigia-se dele/a essa tarefa como parte do processo de
aprendizagem de matérias do curso. No ato de prescrição da tarefa,
material didático próprio da instituição de ensino era fornecido aos
alunos, com a finalidade de orientá-los quanto a forma, conteúdo e
propósito da resenha.

É importante ressaltar que a orientação dada pela instituição
aos estudantes não tem como fonte nenhum dos modelos de análise
referidos ou descritos neste trabalho. Trata-se de orientação derivada
de manuais de metodologia científica, sem nenhuma relação
constatável com as pesquisas contemporâneas em análise de gêneros.

O PADRÃO DESCRITIVO DA ORGANIZAÇÃO
RETÓRICA DAS RESENHAS

Na tentativa de superar as limitações de cada um dos dois
modelos de análise existentes, empreendemos a construção de uma
proposta de organização retórica do gênero resenha que evidenciasse
uma descrição mais abrangente e mais pertinente ao nosso objeto de
pesquisa. Trata-se igualmente de uma descrição que emerge do trato
com os dados, evitando o caráter prescritivo característico de manuais
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de metodologia científica. As peculiaridades de cada tipo de resenha
se evidenciaram de tal forma que podemos falar de um padrão principal
para a descrição de resenhas de especialistas (padrão RE) e de um
padrão secundário, menos complexo, para dar conta da organização
retórica de resenhas de alunos (padrão RA). A menor complexidade
organizacional das resenhas RA é aferida pelo fato de que o estudante,
ao produzir uma resenha, lança mão de um número relativamente
menor de subunidades de informação, embora utilize as mesmas
unidades empregadas pelos especialistas. Algumas subunidades que
compõem o leque de opções empregadas pelo escritor proficiente
simplesmente são ignoradas pelo estudante.

Assim, a partir da análise de nosso corpus, encontramos uma
organização retórica que remete a aspectos peculiares tanto do modelo
Motta-Roth (1995) como do modelo Araújo (1996), e ao mesmo tempo
corresponde à especificidade de nossa amostra, ou seja, o quadro
descritivo que propomos abaixo reflete a realidade de resenhas
acadêmicas escritas em língua portuguesa, por escritores proficientes
e por estudantes de graduação em Teologia. Deve-se ressaltar ainda
o detalhe de que a parte do corpus produzida por estudantes refere-
se a resenhas de artigos e de capítulos ou partes de livros, prática
acadêmica comum nas universidades.

Apresentamos, a seguir, o padrão revelado pelos dados para a
descrição da organização retórica de resenhas de especialistas.

A organização retórica de resenhas de especialistas –
padrão RE

Nos exemplares analisados, as informações se distribuem como
mostra a Figura 2:
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Figura 2 – A organização retórica de resenhas de especialistas (padrão RE)

Delineamos, portanto, um modelo de distribuição das
informações composto de quatro unidades de informação, denominadas
“unidades retóricas” e realizadas por “subunidades retóricas” opcionais
em sua maioria, podendo ocorrer em conjunto ou separadamente. A
subunidade 12 apresenta duas possibilidades de ocorrência, referidas
pelas letras A e B. O caráter opcional das diversas subunidades é
indicado pela expressão “e/ou”. A terminologia que adotamos, devida
aos trabalhos de Meurer (1997) e Biasi-Rodrigues (1998), é uma
alternativa mais neutra em relação a outras terminologias que
representam tentativas de tradução e adaptação dos termos originais
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de Swales (1990), move e step, respectivamente. Assim, conforme Biasi-
Rodrigues (1998, p. 130), “uma unidade retórica é reconhecida como
uma unidade de conteúdo informacional dentro de uma estrutura
hierárquica de distribuição de informações na arquitetura física do
texto”, podendo ser realizada a partir das escolhas possíveis de um
conjunto de subunidades, de acordo com os propósitos do autor.

As quatro unidades retóricas propostas correspondem aos moves
que constituem o modelo Motta-Roth (1995). A divergência, nesse
aspecto, em relação ao modelo Araújo (1996), diz respeito apenas ao
desmembramento do move 2 dessa autora nas unidades retóricas 2 e
3, considerando, como ela própria admite (op. cit., p. 85), que a
estratégia 9 (Avaliando o livro) representa uma mudança significativa
na atitude do resenhista, da descrição para a avaliação. Entendemos,
portanto, como Motta-Roth (1995), que essa mudança de foco
configura uma nova unidade retórica, e não a simples passagem de
uma subunidade para outra.

Em sua maioria, as subunidades constantes do modelo descritivo
das resenhas de especialistas são propostas a partir dos modelos já
existentes e testados por esta pesquisa. A rigor, além de algumas
reformulações na terminologia, com o objetivo de torná-la mais
transparente, a novidade diz respeito apenas à subunidade 11
(Apontando questões editoriais), estratégia avaliativa bastante
recorrente no corpus (33,3%). Afora isso, um detalhe bastante
relevante é o deslocamento da subunidade relativa à indicação da
audiência (subunidade 13 – Indicando leitores em potencial) para a
unidade retórica final das resenhas. A análise mostrou que, em 62,5%
das ocorrências dessa subunidade, ela se situa na unidade retórica 4,
e não na primeira unidade de informação, como propõem os modelos
anteriores. Em outros 16,6% dos casos, a subunidade ocorre em ambos
os lugares, i. e., nas duas unidades de informação. Em apenas 20,8%
dos casos a informação sobre os leitores situa-se espacialmente na
unidade retórica 1. Parece bastante razoável que, ao recomendar a
obra, na unidade de informação conclusiva, o escritor da resenha
mencione a quem a obra é recomendada.
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A organização retórica de resenhas de alunos – padrão RA

A organização retórica das resenhas RA (Figura 3, abaixo)
caracteriza-se por uma estrutura menos complexa em relação à
organização retórica das resenhas RE. Naturalmente, a descrição da
organização retórica de RA em termos de uma estrutura “menos
complexa” não implica nenhum juízo de valor sobre essas resenhas.
As duas modalidades diferem essencialmente na utilização de um
número menor de subunidades retóricas, por parte dos escritores de
RAs, para a realização das quatro unidades retóricas possíveis. Trata-
se de uma configuração mais simples, perfeitamente adaptada aos
propósitos comunicativos específicos das resenhas de alunos. Para dar
conta da descrição dessas resenhas, e para fins de uniformização, a
terminologia referente a unidades e subunidades foi adaptada, em
relação a Motta-Roth (1995) e Araújo (1996), evitando-se falar em
“livros”, para dar conta do fato de que as resenhas RA tratam não de
livros, mas de artigos e capítulos de livros. Por essa razão, optou-se, já
no padrão RE, pelo termo “obra” em lugar de “livro”.

Figura 3 – A organização retórica de resenhas de alunos (padrão RA)
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Como se pode facilmente verificar na Figura 3, acima, a diferença
entre os padrões RE e RA consiste, concretamente, na ausência, em
RA, das subunidades “Informando sobre a origem do livro”, na unidade
retórica 1, “Citando material extratextual”, na unidade retórica 2,
“Apontando questões editoriais”, na unidade retórica 3, e
“Recomendando o livro apesar de indicar limitações”, na unidade
retórica 4.

DESCRIÇÃO DAS UNIDADES RETÓRICAS

No padrão que encontramos na análise do corpus, as quatro
unidades retóricas são realizadas de diversas formas e com freqüência
variável dentro de cada modalidade de resenhas. Em ambos os casos,
as unidades retóricas apresentam extensão variável, podendo limitar-
se a apenas um ou estender-se por dois ou mais parágrafos.
Normalmente, as unidades retóricas 2 e 3, mais argumentativas,
ocupam maior espaço no corpo da resenha, exigindo um maior esforço
retórico por parte do escritor. Tal observação sobre o tamanho dos
moves já havia sido feita tanto por Motta-Roth (1995, p. 131) como
por Araújo (1996, p. 55). A própria ordem de ocorrência das unidades
retóricas é bastante flexível. A ordem proposta representa, no entanto,
o padrão dominante no corpus, assim como aponta para os resultados
já obtidos pelas pesquisas anteriores.

As resenhas RA, embora apresentem as mesmas unidades
retóricas que o grupo RE, utilizam com maior freqüência apenas as
duas primeiras. A unidade retórica mais típica das resenhas RA é
Un2 (Sumariar a obra), com 100% de ocorrências no corpus. Em RE,
a ocorrência de Un2 atinge o percentual de 96,6%, estando ausente
em apenas um dos exemplares do corpus. No grupo RA, a unidade
conclusiva, Un4 (Concluir a análise da obra), apresenta o mais baixo
índice de ocorrências, sendo localizada em apenas 13 exemplares do
corpus, o que representa um percentual de 43,3%. Portanto, embora
os dois grupos de produtores de textos operem com o mesmo leque de
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unidades retóricas a sua disposição, eles as utilizam diferentemente,
quanto ao modo e a freqüência. Para um maior detalhamento dos
resultados, descrevemos, a seguir, cada uma das unidades e as
subunidades mais recorrentes.

Unidade Retórica 1 – Introduzir a obra

A Un1 é o espaço em que o escritor da resenha chama a atenção
do leitor para diversos aspectos relacionados com o livro, artigo ou
capítulo de livro, aspectos esses que nem sempre podem ser abstraídos
da própria obra. Trata- se de uma unidade retórica bastante
característica em resenhas, com uma freqüência de 96,6% em RE e
80% em RA. As informações introdutórias sobre o autor, a nova obra,
ou obras anteriores, bem como as considerações gerais sobre o tópico
da obra e sua importância para o público a que se destina, representam
a ocasião propícia para o resenhista mostrar que sabe “quem é quem”
e, desta forma, construir seu próprio espaço dentro do ambiente
acadêmico. Neste aspecto, o estudante, diante da tarefa de produzir
a Un1 de uma resenha, geralmente pode contar apenas com as
informações introdutórias veiculadas na própria publicação, na capa,
contracapa e orelhas, ou nos gêneros introdutórios, tais como prefácios,
introduções e apresentações. Esse fato certamente implicará em
diferentes preferências pelas subunidades retóricas que compõem Un1,
por parte de especialistas e estudantes. Em ambas as modalidades de
resenhas, todavia, Un1 cumpre a função retórica de “criar o contexto
para o leitor acompanhar o resenhista” (Araújo, 1996, p. 57) no restante
de sua análise, através das unidades de informação subseqüentes.

Unidade Retórica 2 – Sumariar o livro

A Un2 é a unidade de informação mais típica em ambas as
modalidades de resenhas, como afirmamos acima. O papel central
dessa unidade retórica é descrever a organização e o conteúdo do
livro, artigo ou capítulo de livro. Embora o foco principal seja descritivo,
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freqüentemente essa unidade antecipa já uma postura avaliativa por
parte do resenhista. Mesmo que a resenha concentre a avaliação da
obra nas unidades de informação subseqüentes, o juízo do resenhista,
positivo ou negativo, já se encontra diluído em meio à descrição e
apresentação do conteúdo. Ao apresentar o conteúdo da obra, o
resenhista ainda pode, no caso das resenhas RE, indicar a presença e
o valor de material “extratextual” (Motta-Roth, 1995) como
bibliografias, gráficos, tabelas, índices ou figuras.

Unidade Retórica 3 – Criticar a obra

Nesta unidade retórica, o resenhista empreende um grande
esforço direcionado para a avaliação positiva ou negativa da obra.
Neste ponto, é nítido o aspecto das escolhas lexicais, o que Motta-
Roth (1995) denominou de “termos de elogio e crítica”. A avaliação
da obra inclui tanto os aspectos gerais, a vista do todo, como destaques
de pontos que ao resenhista parecem mais relevantes na nova
publicação. Adicionalmente, as resenhas RE podem incluir a crítica
ou o elogio de questões que em si não dependem do autor da obra.
São questões de editoração do livro ou artigo. Incluem-se aí falhas
gráficas, problemas de tradução, comparação entre texto original e
versão em português, erros formais e referências elogiosas à editora
por publicar a obra. Esse tipo de informação não se confirmou em RA,
portanto não integra o padrão delineado para essa modalidade de
resenhas.

Tratando-se de uma unidade de informação altamente
especializada e constitutiva da identidade e peculiaridade do gênero
resenha, Un3 pode revelar o maior ou menor grau de consciência que
os escritores detêm sobre o gênero que estão produzindo. A propósito
disso, as duas modalidades de resenhas apresentam números
significativamente diferentes nesse aspecto: 27 ocorrências (90%) em
RE e 18 (60%) em RA.
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Unidade Retórica 4 – Concluir a análise da obra

Unidade de informação também altamente especializada, Un4
representa o ponto de maior distanciamento entre resenhas RE e RA.
Essa unidade ocorre 29 vezes (96,6%) em resenhas produzidas por
escritores proficientes e apenas 13 vezes (43,3%) em resenhas de
alunos. O fechamento da resenha em termos de “recomendação”
choca-se, no caso de RA, com o propósito comunicativo que motivou
a produção do texto. O estudante sabe que sua resenha, via de regra,
não será publicada, o que torna a recomendação uma prática vazia de
sentido. Por outro lado, a resenha do aluno representa, muitas vezes,
o resultado de uma leitura exploratória, talvez a primeira naquele
campo. Ele, ou ela, precisa mostrar ao professor ou professora que
entendeu o texto. O contrato professor-aluno, pelo menos no caso do
corpus sobre o qual se apóia a presente pesquisa, não inclui o propósito
de recomendar a leitura para uma dada audiência. Dessa forma, as
resenhas RA, ao incluírem essa unidade de informação, operam sobre
ela uma adaptação ao seu próprio propósito comunicativo.
Estreitamente associada à estratégia de recomendação da obra, a
indicação de possíveis leitores segue-se como um corolário natural
dentro da unidade. Em alguns casos disposta espacialmente na abertura
do texto, essa estratégia encontra sua realização mais fluente e natural
em associação com o movimento retórico de recomendação da obra.

Através da análise, confirmamos ainda as conclusões de Motta-
Roth (1995) e Araújo (1996), com respeito à presença de unidades
de informação com conteúdo avaliativo. Entende-se que a avaliação,
mais que a descrição, é o traço característico, definidor da identidade
das resenhas como um gênero acadêmico específico. Um texto apenas
descritivo fugiria ao aspecto prototípico (SWALES, 1990) de uma
resenha. Assim, nenhuma resenha do corpus, nas duas modalidades,
deixa de conter uma unidade retórica veiculadora de conteúdo
avaliativo. Os estudantes, ao produzirem seus textos, tentam cumprir
essa função avaliativa, em boa parte, enquanto apresentam o conteúdo
da obra, em Un2. É um detalhe muito significativo o fato de que essa
unidade retórica jamais falta em uma resenha RA. No caso dos
especialistas, apenas um exemplar do corpus deixa de apresentar Un2.
Neste único caso, a descrição é preterida em favor da avaliação.
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Em seguida, descrevemos as características das subunidades
retóricas mais recorrentes no padrão encontrado. Essa descrição leva
em conta, como temos mencionado, a composição do quadro descritivo
como padrão resultante da análise e pertinente, por conseqüência, à
realidade dos dados com que operamos. Isso significa a renúncia a
qualquer pretensão prescritivista tanto a priori, o que condicionaria
nossos resultados, como a posteriori, o que indicaria uma absolutização
de resultados que são, claramente, passíveis de questionamentos no
trato com dados oriundos de outras tradições disciplinares.

SUBUNIDADES RETÓRICAS MAIS RECORRENTES

Como explicamos anteriormente, as quatro unidades retóricas
que compõem a estrutura de uma resenha têm seus propósitos ou
funções realizados através de diferentes subunidades. Esses “atos
retóricos” (ARAÚJO, 1996, p. 60) são combinados de diferentes
maneiras pelos resenhistas, de modo que se nota uma grande variação
no emprego das subunidades que integram a estrutura organizacional
do gênero, no que diz respeito à freqüência e à ordem. Nenhuma
resenha utiliza todas as subunidades possíveis nem as combina da
mesma forma, na mesma ordem. Para fins de referência, usaremos, na
discussão a seguir, a numeração das subunidades correspondentes ao
padrão RE.

Subunidade 1 – Definindo o tópico geral

A subunidade 1 (Sub1) é amplamente utilizada nas resenhas
RE, ocorrendo em 18 dos 30 exemplares que formam o corpus (60%).
No grupo RA, a Sub1 aparece em 15 exemplares, o que significa uma
freqüência de 50%. Espacialmente, ocorre tipicamente no parágrafo
inicial. Sua função é estabelecer para o leitor o assunto abordado pela
nova publicação, ou a abordagem teórica adotada pelo autor para
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tratar do tema. O resenhista pode definir o tópico geral do livro através
de diferentes estratégias. Uma dessas estratégias de apresentação é
citar o título da obra em itálicos, acompanhado de uma afirmação a
respeito do tópico tratado, como em (1):

(1) [RE1] Surpreendido pelo poder do Espírito surpreende desde o
princípio. A capa coloca em desnecessário confronto o Seminário
Teológico de Dallas e a idéia de que Deus continua a falar e a curar
nos dias de hoje.

Subunidade 2 – Argumentando sobre a relevância da obra

Esta subunidade corresponde ao step que Swales (1990) rotulou,
em seu modelo CARS, como “alegando centralidade”. Essa
terminologia foi adotada por Araújo (1996) tal como proposta por
aquele autor. Conforme Swales (op. cit.), podemos afirmar que
“alegações de centralidade” são “apelos à comunidade discursiva”
(p. 144) para que seus membros aceitem a nova publicação como uma
contribuição significativa dentro da área disciplinar. Embora seja esse
o sentido de Sub2, evitamos a hermeticidade do termo, apresentando-
a como argumentação sobre a importância da obra.

As modalidades RE e RA apresentam freqüências de uso bem
díspares no que diz respeito à Sub2. Enquanto os escritores proficientes
utilizam a subunidade em 60% dos casos (18 exemplares), os estudantes
a empregam apenas 5 vezes (16,6%). Esse aspecto “promocional”
(BHATIA, 1997) do gênero, que consiste em ressaltar sua importância
na área disciplinar, parece pouco relevante para o aluno. Embora o
material de orientação para a produção de resenhas, fornecido pela
instituição de ensino, estabeleça que o aluno deve tratar da “qualidade
da contribuição”, a consciência, talvez apenas intuitiva, que o
estudante tem acerca do gênero o leva em outra direção. O aluno
sabe que deve mostrar compreensão e capacidade de avaliação do
texto; por outro lado, sabe que não está escrevendo para um público a
quem deva convencer da importância da obra. Mesmo assim,
encontramos uma ocorrência, nas resenhas de alunos, que se aproxima
bastante da prática dos escritores especialistas:
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(2) [RA1] O artigo é de 1949, pouco tempo depois da criação do
Estado de Israel, pela ONU, e o teólogo junta a sua às reflexões
múltiplas e obras de vulto que surgem naquele momento histórico.

Note-se, no plano referencial, a recategorização do termo
“artigo”, rotulado de “reflexão” e “obra de vulto”, expressões
marcadoras de atitude avaliativa, não-neutra. A aluna quer ressaltar
a contribuição do artigo “naquele momento histórico”.

Subunidade 3 – Informando sobre o autor

As informações sobre o autor contribuem para estabelecer as
credenciais (BHATIA, 1993) para a aceitação da nova publicação.
Aparentemente, as resenhas RA evidenciam, neste aspecto, uma maior
consciência do gênero por parte dos estudantes, que empregam a Sub3
em 17 textos (56,6%). Os especialistas utilizam a mesma subunidade
em apenas 12 exemplares do corpus (40%). A orientação normativa
de que dispõem os alunos parece ser determinante neste caso, ao
estabelecer como um dos primeiros passos em uma resenha a informação
sobre o autor: “quem é ele, sua formação, outros livros publicados
etc.”. As ocorrências dessa subunidade, entretanto, evidenciam uma
transposição mais ou menos mecânica da informação disposta nas
seções introdutórias dos livros ou em sua capa, contracapa ou orelhas,
para o corpo da resenha. Os exemplos se diferenciam pela elaboração
pessoal, por parte do aluno, da informação incorporada ao texto. Assim,
o exemplo 3 segue uma linha “atitudinalmente neutra” (FRANCIS,
1994) de apresentação das informações:

(3) [RA15] Karl Barth, nascido em 1886 na cidade de Basiléia, Suíça,
estudou Teologia e Filosofia em Berna, Berlim, Tübingen e Marburgo.
Além do pai docente de História Eclesiástica, teve por professores
Adolf Schlatter, Adolf Harnack, Wilhelm Hermann e os
“neokantianos” Hermann Cohen e Paul Natorp. Foi pároco de 1909
a 1921...
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Entre as subunidades que realizam a unidade retórica 2,
caracterizada basicamente pela ênfase descritiva, destaca-se a
subunidade 8 (Apresentando/discutindo o conteúdo), equivalente à
subunidade 7 em RA. Como as demais unidades retóricas, Un2 pode
ser realizada por uma ou mais de uma das subunidades que a compõem.
A unidade diferencia-se, em RE e RA, pela presença da Sub9 (Citando
material extratextual) no primeiro padrão e por sua ausência no
segundo.

Subunidade 8 – Apresentando/discutindo o conteúdo

Após descrever a organização da obra, o resenhista naturalmente
passa à apresentação e/ou discussão do conteúdo das partes, seções
ou capítulos anunciados. Bem mais freqüente que a Sub7, a
subunidade retórica 8 (Sub7, em RA) é praticamente obrigatória em
ambas as modalidades de resenhas. Assim, a Sub8 ocorre em 100%
dos casos em RA e em 90% em RE. Predominantemente descritiva, é
empregada para sumariar brevemente o conteúdo principal da obra,
de modo que costuma ser a subunidade mais longa em uma resenha,
podendo estender-se por alguns parágrafos. Embora pretenda
principalmente apresentar o conteúdo da obra, freqüentemente revela
a atitude avaliativa do resenhista. As resenhas de estudantes,
especialmente, podem carregar todo o esforço avaliativo já nessa
subunidade, chegando a dispensar as unidades e subunidades
destinadas à avaliação.

A Sub8 pode ser tipicamente introduzida através de itens lexicais
como “capítulo”, “seção” ou “parte”. Para realizá-la, o resenhista pode
também utilizar termos designativos de certas seções do livro, como
“o fechamento do livro”, referindo-se à conclusão, em combinação
com termos mais comuns, como no caso abaixo:

(4) [RE30] O primeiro capítulo desenvolve a questão do dilema atual...
Isso é feito de maneira muito atraente, pois o autor utiliza quase que
uma caricatura dos tipos de defensores das opiniões que aprofundam
o dilema em questão (identidade-relevância)... Já procurando indicar
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caminhos diante do dilema proposto, o autor, no segundo capítulo,
passa a enfocar a especificidade confessional das igrejas reformadas...
Nos capítulos 3 e 4 encontramos duas questões fundamentais sobre
Deus na perspectiva reformada: a Trindade e a Soberania... No quinto
capítulo entra em cena o atual mundo religioso pluralista e os desafios
para um relacionamento não preconceituoso... O fechamento do
livro não poderia ser melhor: temos um magnífico capítulo sobre
espiritualidade.

Expressões como “de maneira muito atraente”, “duas questões
fundamentais” e “um magnífico capítulo” revelam a ênfase avaliativa
do texto. Embora haja seções da resenha especificamente dedicadas
à avaliação, Sub8 também se apresenta como uma subunidade propícia
para esse tipo de estratégia do resenhista.

A unidade retórica 3 concentra o esforço retórico que faz com
que uma resenha seja o que é. Sua função central é avaliar a obra. A
crítica a que faz referência o título proposto para Un3 consiste
essencialmente na avaliação positiva e/ou negativa da nova publicação.
No padrão RE, essa unidade de informação inclui, além da avaliação
da obra, um outro procedimento que contribui para a construção de
um juízo global sobre a nova publicação. Trata-se de apontar questões
relacionadas como a editoração e publicação da obra. A crítica, nesses
termos, não se dirige propriamente à obra como tal, mas à obra como
produto editorial. Não é o autor da obra o responsabilizado por
eventuais falhas ou limitações, mas o editor. Uma vez que tal
procedimento não se verifica em RA, temos aí mais um fator de
diferenciação entre as duas modalidades de resenhas e os modelos
resultantes de sua análise.

Subunidade Retórica 10 – Avaliando positiva/negativamente

Ausente em apenas dois exemplares do grupo RE, essa
subunidade apresenta uma freqüência de 93,3%, o que a caracteriza
como praticamente obrigatória em uma resenha acadêmica
especializada. Sub10 (Sub8, em RA) é empregada em 18 exemplares
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de resenhas produzidas por estudantes, atingindo uma freqüência de
60%.

Através de Sub10, o resenhista passa definitivamente da
descrição para a avaliação. A mudança, bem marcada em relação às
unidades anteriores da resenhas, é tão significativa que caracteriza a
entrada em uma nova unidade de informação. Ao avaliar a obra, o
escritor pode enfocá-la globalmente ou destacar uma de suas partes.
No caso abaixo, a avaliação incide sobre o todo da obra.

(5) [RE15] Há pelo menos duas coisas que tornaram a leitura desse
comentário importante e interessante para mim. Por um lado, o autor
não foge de questões polêmicas, tanto com relação ao conteúdo como
também com relação a questões históricas, relacionadas a datas e
locais. Em outras palavra, este trabalho está baseado numa boa e
profunda pesquisa, abordando, de forma compreensível e honesta
todas as questões relacionadas a autoria, motivos e propósitos, e a
local de redação, registrando, inclusive, argumentos que possam
contradizer as suas afirmações. Por outro lado, não é apenas um livro
técnico, que com suprema erudição e sofisticação apresenta os seus
dados para estudiosos somente.

Note-se, nas expressões que destacamos em negrito, a rotulação
prospectiva, “atitudinalmente neutra” (FRANCIS, 1994), anunciando
o conteúdo da avaliação como “duas coisas”. O procedimento permite
a predição de como o texto se organizará em seguida, o que se realiza
pelo emprego das expressões “por um lado” e “por outro lado”.
Entretanto, apesar da rotulação aparentemente neutra, expressões
(também em destaque) como “importante e interessante” e “este
trabalho está baseado numa boa e profunda pesquisa, abordando, de
forma compreensível e honesta...” evidenciam a ênfase avaliativa da
subunidade retórica.

Subunidade Retórica 11 – Apontando questões editoriais

Inexistente nos modelos de análise anteriormente propostos,
Sub11 parece configurar-se como um aspecto distintivo das resenhas
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do corpus sob investigação. Se, por outro lado, o “ato retórico”
(ARAÚJO, 1996) de indicar limitações de cunho editorial existe nas
resenhas investigadas anteriormente, sua presença ou não foi detectada
ou foi simplesmente desconsiderada. No entanto, a considerável
incidência dessa subunidade no grupo RE (ocorre em 10 exemplares,
i. e., em 33,3% do total), e somente nele, exige uma investigação
mais cuidadosa e requer a inclusão dessa opção retórica no modelo
de análise proposto (RE).

Entre os “termos de elogio” (MOTTA-ROTH, 1995) que
compõem essa subunidade, verificamos referências elogiosas à editora
(exemplo 6), um comentário sobre a apresentação da obra por um
autor de prestígio (exemplo 7), elogio à qualidade da tradução
(exemplo 8) e elogios ao “trabalho editorial” que resultou em economia
de espaço na edição da obra em português (exemplo 9):

(6) [RE22] A editora está de parabéns pela publicação de uma obra
como essa, especialmente por se tratar de uma obra que representa o
fundamento de boa parte do pensamento protestante.

(7) [RE30] Esta edição brasileira recebeu, além de um tratamento
gráfico diferenciado, uma enriquecedora apresentação feita pelo Dr.
Antônio Gouvêa Mendonça.

(8) [RE10] Acertou a Editora Fiel em publicar uma versão encurtada
do livro, deixando de lado alguns capítulos mais apropriados ao
contexto norte-americano. O livro foi bem traduzido (embora o
tradutor não seja mencionado) e a qualidade editorial é boa.

(9) [RE26] O trabalho da Editora Sinodal foi muito bem feito. A
editora merece ser parabenizada pela escolha da obra e pelo excelente
trabalho editorial, incluindo a grande economia de espaço inexistente
na edição americana. Com exceção de algumas particularidades
inusitadas (meias-vogais em vez de semivogais, bissilábica em vez de
dissilábica), a tradução é muito boa.

As críticas, por sua vez, abordam questões gerais que incluem
desde erros formais a problemas de catalogação, como mostram os
exemplos seguintes:
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(10) [RE1] Surpreendido traz pequenas marcas de “pressa” editorial.
Erros de concordância (singular x plural, p. 28), gênero [sic] (haja
vista o crescimento..., p. 206), de composição (paulo, p. 71) e de
transliteração (xarisma, p. 69-70) devem ser corrigidos para aperfeiçoar
a sua segunda edição.

(11) [RE29] Uns poucos erros de revisão foram encontrados: “status
questions”, que deve ser “status questionis” (p.83); BARRET, que
deve ser BARRETT (p. 228, 295, 381). A ficha de “catalogação na
publicação” fornece o número 22.8 da CDU (Classificação Decimal
Universal). O número 225.06 não seria melhor?

A última unidade provê uma avaliação final e global da obra,
apresentada no parágrafo conclusivo da resenha, como o
posicionamento definitivo do resenhista. Essa avaliação final assume
a forma de recomendação ou desaprovação da obra, parcial ou
totalmente. No entanto, a presente pesquisa não verificou nenhum
caso de desaprovação total da obra. A presença de uma subunidade
para a indicação da audiência localizada na unidade retórica
conclusiva, e não na unidade inicial, como nos modelos anteriores,
justifica-se pelos resultados da análise do corpus, como indicaremos
adiante.

Nesta unidade conclusiva, o padrão RE diferencia-se de RA
pela ausência, neste último, de Sub12B (Recomendando o livro apesar
de indicar limitações). A análise mostrou que os casos de
recomendação existentes em RA não contêm nenhum tipo de
restrição. Ao formularem críticas à obra resenhada, os estudantes o
fazem na forma de avaliação positiva ou negativa, nas unidades
anteriores.

Subunidade Retórica 12A -
Recomendando a obra completamente

Sub12 encontra-se, no corpus, em duas possíveis variedades. A
primeira dessas variedades, indicada pela letra A, designa a
recomendação irrestrita da nova publicação. A variedade B indicará,
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por sua vez, a recomendação com restrições. Sub12A, tomada à parte
de Sub12B, já apresenta freqüência maior que sua equivalente em
RA, (Sub9 – “Recomendando a obra”). Sub12A encontra-se em 12
exemplares de resenhas de especialistas (40%). Sua equivalente em
RA ocorre em 10 exemplares, perfazendo 33,3% do total.

A recomendação mais típica utiliza itens lexicais como
“recomendar”, “recomendável” ou “oportuna”, como no exemplo 12.
Note-se, ainda, a associação entre o ato de recomendar e a indicação
de para quem se recomenda.

(12) [RA1] O artigo de Barth, meio século passado, tem uma
atualidade que salta aos olhos de quem o lê. Trata-se de leitura
oportuna para quem pretende entender essas tensões e conflitos
existentes nas relações judeus/cristãos em toda parte, em todos os
tempos.

Subunidade Retórica 12B -
Recomendando a obra apesar de indicar limitações

A segunda variedade de Sub12 é mais freqüente no corpus, sendo
encontrada em 14 exemplares, o que equivale a 46,6% do total. Em
Sub12B, restrições apontadas no corpo da resenha são objeto de um
balanço final, construindo-se uma “relação combinatória de contraste”
(HOEY, 1983) com uma avaliação positiva no encerramento do texto,
conforme observou Araújo (1996, p. 96). Assim, o parágrafo final
encerra o texto com um enunciado que se coloca adversativamente
em relação a comentários negativos dispostos no corpo da resenha.

Às vezes, a avaliação final assume um tom bastante reticente,
tendo em vista as limitações apontadas. A expressão “de um jeito ou
de outro”, no exemplo seguinte, indica essa atitude crítica:
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(13) [RE28] De um jeito ou de outro, a profundidade de sua reflexão
faz jus, sem dúvida alguma, ao tempo de transição que vivemos e,
diga-se de passagem, interpretar teologicamente a nossa época não é
tarefa fácil. Apenas essa façanha já recomendaria, por si só, a leitura
do livro em apreço.

A classificação de Sub12 na variedade B, por outro lado, nem
sempre é clara no parágrafo conclusivo. Em muitos casos, as limitações
são apontadas no corpo da resenha, em unidades retóricas anteriores.
Se julgássemos apenas pelo parágrafo conclusivo, em que se situa
Sub12B, nada poderíamos dizer sobre restrições. O exemplo 14 mostra
claramente esse fato:

(14) [RE10] [Sub8] No capítulo 5 (p. 95-96), a argumentação contra
a profecia feminina com base na teoria de Wayne Grudem de que a
profecia no Novo Testamento era inferior à do Antigo Testamento,
podendo até conter certa medida de adivinhação e erro, foi o ponto
baixo do livro... [Sub10] A única coisa a lamentar neste livro é que
nenhum dos ensaios tenha sido escrito por uma mulher... [Sub12B]
Homem e Mulher deverá ser livro-texto de escolas preocupadas em
deixar que a Bíblia julgue a cultura, e não o contrário. Recomendo
esta leitura a todos que desejem definir sua filosofia de ministério da
mulher de maneira equilibrada, realista e honesta para com a revelação
divina.

Subunidade 13 – Indicando leitores em potencial

Como afirmamos anteriormente, nossa análise mostrou que, em
79,2% de suas ocorrências no padrão RE, a Sub13 localiza-se em Un4,
e não em Un1, como propõem Motta-Roth (1995) e Araújo (1996).
Trata-se de uma subunidade bastante típica, com uma freqüência de
80% no grupo RE (encontra-se em 24 exemplares). No grupo RA, são
registradas 9 ocorrências (30%). Dessas 9 ocorrências, 6 trazem a Sub13
(na verdade, Sub10, em RA) localizada em Un4 e 2 a situam
espacialmente em Un1. A nona ocorrência registra a subunidade,
atipicamente, em Un2. Portanto, em 66,6% das ocorrências de Sub13
em RA, a subunidade localiza-se na unidade retórica conclusiva.
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Em Un4, a Sub13 encontra seu lugar natural, aparecendo muitas
vezes em associação com Sub12, subunidade destinada à recomendação
da nova publicação. Tal associação é visível no exemplo abaixo:

(15) [RE1] Tradicionais precisam ler esse livro para entender a nova
abordagem carismática aos fenômenos de seu movimento.
Carismáticos da segunda e da terceira onda devem lê-lo para perceber
que é possível argumentar sua crença pneumatológica. Surpreendido
é leitura obrigatória, mesmo para os que, como eu, se mantêm céticos
quanto às pressuposições e conclusões de seu autor.

CONCLUSÕES

O padrão retórico que resultou da análise dos dados registra a
estrutura predominante na distribuição das informações em resenhas
de ambas as modalidades enfocadas nesta pesquisa. No entanto, como
freqüentemente reiteramos, não podemos falar de modelo de análise
em termos normativos ou prescritivos. A produção do gênero resenha
admite considerável flexibilidade e maleabilidade, confirmando as
características atribuídas por Bakhtin (1997) aos gêneros textuais em
geral. A flexibilidade na construção do gênero se reflete na grande
variedade de escolhas que os escritores fazem no que diz respeito à
disposição de unidades e subunidades retóricas.

Os padrões RE e RA, resultantes da análise dos dados, apontam
para uma abordagem diferente ao gênero resenha, por parte de
diferentes praticantes do gênero. As resenhas de especialistas
caracterizam-se por uma estrutura mais complexa, evidenciada por
um maior número de subunidades retóricas empregadas em sua
produção. As resenhas de alunos, com uma organização retórica mais
simples, apresentam um número menor de subunidades para realizar
cada unidade retórica maior. O aspecto em que as duas modalidades
de resenhas mais se afastam, relacionado com o procedimento de
avaliação final em forma de recomendação, evidencia igualmente o
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afastamento relativo aos diferentes propósitos comunicativos das
resenhas de alunos e de especialistas.

As diferenças verificadas entre as duas modalidades de resenhas,
embora bastante significativas, não implicam a existência de dois
gêneros textuais diferentes nem significa que as resenhas de estudantes
não sejam um gênero. E, mais importante, a maior complexidade das
resenhas RE não indicam uma relação hierarquizada, i. e., não
afirmamos que as resenhas RA são inferiores às resenhas RE. Os
resultados obtidos por esta pesquisa mostram que as realizações
concretas do gênero resenha variam em torno de uma prototipicidade
(SWALES, 1990), a nosso ver, mais ideal que real. As modalidades
que estudamos aqui, na verdade, não esgotam todas as possibilidades
de realização concreta do gênero. Outras variedades, como as
“resenhas fornecidas pela editora”, possivelmente não revelariam o
mesmo padrão de organização e distribuição das informações.
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RESUMO

Este artigo avalia se as ferramentas de tradução automática
disponíveis gratuitamente na Word Wide Web podem ser úteis para a
tradução de abstracts. O corpus se compõe de nove resumos das áreas
biomédica de engenharia e de literatura.
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INTRODUÇÃO

Uma das atividades mais comuns na vida acadêmica envolve a
seleção de textos que comporão a bibliografia de fundamentação de
artigos, monografias, dissertações ou teses.

Sabendo que muito provavelmente os textos selecionáveis se
enquadram no padrão formal do texto acadêmico, o aluno geralmente
inicia o processo de seleção pela leitura do abstract, o resumo que
introduz cada texto e se localiza após seu título.

Infelizmente, para boa parcela dos estudantes, o processo de
seleção da bibliografia da forma descrita é dificultado pelo fato de o
abstract, assim como o próprio texto, encontrar-se em uma língua
estrangeira, normalmente o inglês. A solução muitas vezes encontrada
por esses estudantes é a busca de um tradutor humano que verta o
conteúdo do abstract para a língua portuguesa a fim que seja possível
decidir se deverá ser feito o investimento na tradução do texto
completo.

Tendo em vista que muitos alunos atualmente precisam fazer
trabalhos acadêmicos para a obtenção de grau, que nem todos
dominam a língua inglesa e ainda poucos são os que podem contar
com ajuda financeira para custear a tradução de vários abstracts e
artigos, tenta-se neste trabalho avaliar a possibilidade do uso de
ferramentas gratuitas de tradução automática disponíveis na web para
a tradução de abstracts.

TRADUÇÃO AUTOMÁTICA E SUAS LIMITAÇÕES

Denomina-se tradução automática (TA) o processo pelo qual
um computador automaticamente traduz um documento e o apresenta
a um usuário humano (MELBY, s. d).

Ferramentas modernas de TA são capazes de realizar a análise
sintática nas frases de um texto-fonte e de construir uma versão segundo
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as regras de sintaxe de uma língua-alvo, utilizando o léxico desta
língua. O processo não é ainda preciso e freqüentemente o texto
traduzido, o texto-alvo, precisa ser revisado por um tradutor ou pelo
menos por um usuário nativo ou fluente na língua-alvo. Segundo
Melby, a TA pode ser especialmente útil quando se deseja um resultado
que necessite de pouca ou nenhuma revisão posterior por um ser
humano.

Melby afirma também que estamos muito distantes de podermos
contar com ferramentas de TA realmente úteis em todos os contextos
de uso possíveis. Exceto nos casos em que os textos são “altamente
técnicos e tratam de um tópico muito delimitado e em um estilo seco
e monótono, os computadores não se saem muito bem” no trabalho de
tradução, sendo facilmente superáveis por um tradutor humano
razoavelmente capaz (MELBY, 1999).

Essa limitação das ferramentas de TA deve-se ao fato de a
linguagem humana se caracterizar pela polissemia vocabular, ou seja,
pela possibilidade de as palavras assumirem diversos significados em
função do contexto em que são empregadas. Por contexto, enfim, pode-
se considerar desde a relação existente entre uma palavra e outras na
mesma frase até as circunstâncias em que a frase é produzida, levando
em conta sua audiência (ouvintes ou leitores).

Um caso simples de polissemia pode ser observado com os
diferentes significados da palavra ‘lima’:

a) Joana comprou lima para enfeitar o prato. (= ‘fruta’);
b) réu utilizou uma lima que estava oculta na cela para tentar

render o carcereiro. (= ‘ferramenta’);
c) Ele lima a barra para criar padrões gráficos que serão cobertos

de tinta. (= ‘verbo limar’);
d) “Lima! Não está me reconhecendo?” (= ‘sobrenome usado

como vocativo’)
Uma ferramenta de TA provavelmente traduziria todas as

ocorrências da palavra ‘lima’ da mesma forma, o que resultaria em
pelo menos um acerto e, pela desconsideração do contexto, em três
frases com erros de tradução que gerariam problemas de interpretação.

Outro fator que acrescenta complexidade ao processo de
tradução deve-se ao fato de as línguas existirem e evoluírem dentro
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de culturas dinâmicas. Disso resulta que o significado de uma palavra
pode variar tanto com o passar do texto (diacronicamente) quanto
em um mesmo momento em grupos humanos específicos
(sincronicamente), como ocorre com palavras que adquirem sentidos
diferentes quando empregadas por grupos profissionais, faixas etárias
ou extratos sociais distintos. É por este motivo que um sistema de TA
dificilmente teria sucesso na tradução de todas as seguintes frases:

e) Pedro não é sinistro; é ambidestro. (= ‘canhoto’);
f) Era um local sinistro e poucos se aventuravam lá à noite. (=

‘agourento’);
g) cara é sinistro! (= ‘legal’, ‘muito bom/ruim’, na gíria jovem

carioca)
A solução para os problemas apresentados (a-g) dependeria de

sermos capazes de dotar os sistemas de TA da capacidade de realizar
não apenas a análise sintática, que já é comum, mas também a análise
semântica e pragmática das frases contidas nos textos-fonte.
Infelizmente, o conhecimento disponível nestas duas últimas áreas de
estudo lingüístico ainda não são suficientes para a criação de
ferramentas de TA eficientes (ALFARO, 1998).

Outra solução, que tem resultado em algum sucesso, envolve o
uso de TA apenas na tradução de um tipo específico de textos-fonte,
caracterizado por ter conteúdo altamente técnico, tratar de um tópico
muito deli3mitado e possuir baixa ocorrência de polissemia vocabular
(ALFARO, 1998).

POSSIBILIDADE DE USO: DISCURSO ACADÊMICO

Apesar de todas as limitações inerentes aos atuais sistemas de
TA, que são amplamente reconhecidas pelos estudiosos da questão,
aceita-se que o uso de computadores seja útil em alguns tipos de
tradução, conhecidas como “traduções indicativas”, que podem ser
úteis quando se precisa avaliar o conteúdo de um documento a fim
de decidir se o investimento em uma tradução de alta qualidade é
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justificável (ARNOLD et alii, 1994; ALFARO, 1998; VITEK, 2000;
MELBY, s. d.).

Traduções de alta qualidade, neste momento, apenas são
possíveis pelo trabalho de tradutores (e revisores) humanos e dessas
espera-se a satisfação de alguns critérios:

a) Gramaticalidade: que estejam de acordo com as regras
gramaticais da língua-alvo;

b) Compreensibilidade: que permitam aos leitores recuperar as
proposições originais do texto-fonte;

c) Legibilidade: que permitam uma leitura natural sem
estranhamentos gerados por construções pouco comuns na
língua-alvo;

d) Precisão: que representem com fidelidade o texto-fonte em
todos os seus aspectos, inclusive em sua adequação ao público-
alvo;

e) Usabilidade: que permitam aos leitores utilizar a informação
obtida pela leitura do texto traduzido no desempenho bem
sucedido de alguma atividade.

Traduções indicativas, por sua vez, precisam apenas satisfazer
ao critério da compreensibilidade. Tais traduções podem ser
rapidamente realizadas por programas de computador e posteriormente
submetidas à leitura por usuários fluentes na língua-alvo, os quais
serão capazes de superar as falhas comuns à TA e alcançar uma
compreensão das proposições contidas no texto-fonte.

Os sistemas de TA atualmente disponíveis na web permitem,
ainda que não de modo homogêneo, alcançar um patamar de
compreensibilidade que dê aos usuários alguma usabilidade em casos
como o dos estudantes que precisam selecionar textos (artigos) para
elaborar a revisão bibliográfica de seus trabalhos acadêmicos, mas não
têm conhecimento de língua estrangeira suficiente para selecionar os
artigos pela leitura direta dos abstracts desses artigos.

É certo que tais alunos invariavelmente precisam investir em
traduções de alta qualidade para os artigos, mas se realizarem por si
mesmos a tradução dos abstracts com auxílio de ferramentas de TA,
poderão obter um ganho de tempo e uma economia de recursos.
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Os próprios abstracts, por sua vez, reúnem algumas
características estruturais e funcionais que os tornam bons candidatos
à TA:

a) são relativamente curtos, o que facilita o seu processamento
por ferramentas de TA gratuitas que têm limitações quanto
ao volume de texto que podem receber como input;

b) em geral são escritos em um registro lingüístico mais formal e
menos marcado por traços característicos da linguagem
coloquial que as ferramentas de TA não conseguem processar
com sucesso;

c)normalmente são revisados por seus autores e por pareceristas,
o que os torna praticamente isentos de erros ortográficos que
impedem o processamento satisfatório pelas ferramentas de TA;

d)seus usuários possuem um conhecimento prévio (conhecimento
de área) que permitirá a compreensão mesmo que as
ferramentas de TA não traduzam o texto integralmente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DE TRÊS
FERRAMENTAS DE TA

A fim de avaliar o potencial da TA para a tradução indicativa
de abstracts, foram selecionadas três ferramentas gratuitas disponíveis
na web:

a) Google (http://www.google.com.br/language_tools?hl=pt):
versão beta (teste) da Ferramenta de Linguagem do motor
de busca Google;

b) Babel Fish (http://babelfish.altavista.com/): ferramenta de
tradução oferecida pelo motor de busca AltaVista que
funciona com a tecnologia da empresa Systran;

c) TraduzWeb (http://www.traduzweb.com.br/): ferramenta de
TA desenvolvida no Brasil pela empresa Kounen Software.
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Como textos-fonte, foram selecionados nove abstracts em língua
inglesa encontrados em publicações acadêmicas pesquisadas com o
auxílio da Biblioteca Virtual de Literatura (http://www.prossiga.br/
pacc/bvl/) e e do SciELO (http://www.scielo.org/index_p.html).

Os abstracts foram divididos da seguinte forma:
a) 3 abstracts da área biomédica oriundos da revista Brazilian

Journal of Medical and Biological Research;
b) 3 abstracts da área de literatura oriundos da revista CLCWeb

- Comparative Literature and Culture: A WWWeb Journal;
c) 3 abstracts da área de engenharia oriundos da revista

Brazilian Journal of Chemical Engineering.
Cada abstract foi traduzido pelas três ferramentas de TA e os 27

textos-alvo obtidos foram lidos por um usuário nativo da língua
portuguesa que determinou, em cada caso, a relação entre o total de
frases no texto-fonte e o número de frases traduzidas com
compreensibilidade.

Foi considerada como possuidora de compreensibilidade e
recebeu 1 ponto na contagem a frase traduzida que:

a) apresentou estrutura de sintagma nominal correta segundo
o padrão da língua portuguesa, mesmo que alguns itens
lexicais não tivessem sido traduzidos (ex.: “As mudanças
transientes na concentração cytoplasmic do íon do cálcio”);

b) teve solução satisfatória para casos de polissemia lexical (ex.:
‘cell’ = ‘célula’ e não ‘pilha’);

c) teve solução satisfatória na transposição de marcadores
discursivos (ex.: ‘since’ = ‘desde que’);

d) teve solução satisfatória na transposição de expressões, ou
seja, transposições que um usuário nativo conseguiria
compreender, mesmo que com algum estranhamento (ex.:
‘play a fundamental role’ = ‘jogar um papel fundamental’).

As frases traduzidas que não atendessem pelo menos às 3
primeiras condições receberiam 0 (zero) ponto por compreensibilidade.

A fim de exemplificar a análise feita pelo informante, podem-se
citar dois exemplos. O primeiro representa um trecho traduzido que
recebeu 1 ponto na contagem compreensibilidade:
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“Evidência está acumulando que células Th1 jogam um papel
importante no desenvolvimento de sclerosis múltiplo (DONA) e
experimental encephalomyelitis alérgico (EAE), ao passo que Th2
células contribuem para recuperação de doença.”

O segundo, ao contrário, representa uma versão do mesmo trecho,
realizada por outra ferramenta de TA, que recebeu 0 ponto na
contagem de compreensibilidade:

“A evidência está acumulando esse jogo das pilhas Th1 um papel
importante no desenvolvimento do sclerosis múltiplo (MS) e do
encephalomyelitis allergic experimental (EAE), visto que as pilhas
Th2 contribuem à recuperação da doença.”

O resultado da análise dos abstracts traduzidos está organizado
na Tabela 1, que apresenta a pontuação obtida por cada abstract (T1,
T2 e T3) organizada por área de conhecimento e ferramenta utilizada.
Como em nenhum dos casos se obteve tradução com gramaticalidade
e legibilidade completa, os valores devem ser lidos como aproximações,
ou seja, quando a relação for de 5/6 deve-se entender que, de 6 frases
do texto-fonte, 5 frases foram traduzidas de forma que pudessem ser
minimamente compreendidas por leitores fluentes na língua-alvo.

Tabela 1 - Frases traduzidas com compreensibilidade por abstract:

Uma análise geral revela que, na maioria dos casos, o
desempenho das ferramentas Google (G) e Babel Fish (BF) foi
equivalente e superior ao da ferramenta TraduzWeb (TW). Não se
tentará aqui analisar o insucesso da ferramenta TW na tradução de
dois dos abstracts. Tal fato pode ser resultado da pequena amostra
coletada para este estudo ou mesmo de características específicas dos
textos.
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Agora passemos a uma análise de aspectos observados no
desempenho de cada ferramenta. Tendo em vista que os resultados
apresentados pelas ferramentas G e BF foram quase sempre idênticos,
seus desempenhos serão analisados em conjunto.

GOOGLE E BABEL FISH

A Ferramenta de Linguagem do Google é apresentada como o
“estado da arte” em tecnologia de TA útil para “a maioria dos
propósitos”, mas os responsáveis reconhecem que os resultados obtidos
mesmo com os softwares de TA mais sofisticados “não se aproximam
da fluência de falante nativo da língua ou possuem a habilidade de
um tradutor profissional”.

Se considerarmos o ponto de vista de Alfaro (1998), que afirma
que “os sistemas de tradução automática não foram e não estão sendo
desenvolvidos com o intuito de traduzir textos gerais em várias línguas”,
concluiremos que a informação apresentada pela ferramenta G poderia
alimentar falsas esperanças nos usuários.

O Babel Fish, por sua vez, se propõe a oferecer ao usuário uma
compreensão geral do texto-fonte. Seu desempenho é limitado ao
processamento de até 150 palavras por vez e seus responsáveis ainda
advertem que textos contendo “gíria, erros de grafia, má pontuação e
frases longas ou complexas” podem não ser bem traduzidos.

Ambas ferramentas demonstraram desempenho razoável na
tradução dos abstracts da amostra, principalmente no processamento
de sintagmas nominais, como demonstram os exemplos:

Exemplo 1
Original: “Transient changes in cytoplasmic calcium ion
concentration...” (T1 - biomédica)
Tradução por G e BF, com compreensibilidade: “As mudanças
transientes na concentração cytoplasmic do íon do cálcio...”
Tradução por TW, com menor compreensibilidade: “Mudanças
transitórias em concentração de íon do cytoplasmic calcium...”
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Exemplo 2
Original: “...a useful alternative for safer clinical pain management.”
(T1 - biomédica)
Tradução por G e BF, com compreensibilidade: “...uma alternativa
útil para uma gerência clínica mais segura da dor.”
Tradução por TW, sem compreensibilidade: “...uma alternativa útil
para administração de dor do clinical mais segura.”

Exemplo 3
Original: “In his study Dickens covers such areas...” (T1 - literatura)
Tradução por G e BF, com compreensibilidade: “Em seu estudo
Dickens cobre tais áreas...”
Tradução por TW, sem compreensibilidade: “Nele Dickens De estudo
cobre tais áreas...”

Exemplo 4
Original: “Experimental results show that...” (T1 - engenharia)
Tradução por G e BF, com compreensibilidade: “Os resultados
experimentais mostram que...”
Tradução por TW, sem compreensibilidade: “Experimental resulta
espetáculo que...”

Em um nível sintático superior, o da relação de concordância
entre o núcleo do sintagma nominal com função de sujeito e o núcleo
do sintagma verbal, as ferramentas G e BF, em geral, saíram-se bem:

Exemplo 5
Original: “Transient changes in cytoplasmic calcium ion
concentration represent a key step...” (T1 - biomédica)
Tradução por G e BF, com gramaticalidade: “As mudanças transientes
na concentração cytoplasmic do íon do cálcio representam uma etapa
chave...”
Tradução por TW, com menor gramaticalidade: “Mudanças
transitórias em concentração de íon do cytoplasmic calcium representa
um passo chave...”

No nível lexical, tanto G quanto BF demonstram algumas
dificuldades específicas, sendo a principal delas a incapacidade de
traduzir alguns termos técnicos:
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Exemplo 6
Original: “Transient changes in cytoplasmic calcium ion
concentration represent a key step...” (T1 - biomédica)
Tradução por G e BF: “As mudanças transientes na concentração
cytoplasmic do íon do cálcio representam uma etapa chave...”

Considera-se que tal característica não constituiria problema
grave para os usuários, pois eles poderiam facilmente utilizar seu
conhecimento prévio para recuperar o sentido dos itens não traduzidos.

Por outro lado, a não tradução de alguns marcadores discursivos
poderia representar problemas mais sérios, pois deles dependeria a
correta interpretação dos argumentos do autor do abstract:

Exemplo 7
Original: “Firstly, the influence of design parameters...” (T1 -
engenharia)
Tradução por G e BF, sem compreensibilidade: “Firstly, a influência
de parâmetros de projeto...”

Exemplo 8
Original: “Secondly, processing rates and yields...” (T2 - engenharia)
Tradução por G e BF, sem compreensibilidade: “Secondly, as taxas
processando e os rendimentos...”

Outra classe de problemas observados ainda no nível lexical
envolveu a tradução de expressões, que G e BF traduziram
literalmente:

Exemplo 9
Original: “Calcium ions are widely recognized to play a fundamental
role...” (T1 - engenharia)
Tradução por G e BF, possivelmente com compreensibilidade: “Os
íons do cálcio são reconhecidos extensamente para jogar um papel
fundamental...”
Tradução esperada: “...desempenhar um papel fundamental...”
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Exemplo 10
Original: “...Vasvári pays particular attention to its adaptation...” (T3
- literatura)
Tradução por G e BF, possivelmente com compreensibilidade:
“...Vasvári paga a atenção particular a sua adaptação...”
Tradução esperada: “...Vasvári presta especial atenção a sua
adaptação...”

Tais problemas também poderiam ser contornados pelos usuários,
ainda que com algum estranhamento, pela análise do sintagma em
nível local, ou seja, considerando os termos vizinhos e pelo recurso ao
conhecimento prévio da língua-alvo que esses usuários certamente
teriam.

Finalmente, o problema já esperado no gerenciamento de itens
polissêmicos foi observado tanto nas ferramentas G e BF quanto na
TW, ainda que de forma variável:

Exemplo 11
Original: “...the modulation of cell membrane excitability.” (T1 -
biomédica)
Tradução por G e BF, sem compreensibilidade: “...a modulação do
excitability da membrana da pilha.”
Tradução por TW, com compreensibilidade: “a modulação de
excitability da membrana de célula.”

Exemplo 12
Original: “...the development of Th1 type responses...” (T1 -
biomédica)
Tradução por G e BF, com compreensibilidade: “...o desenvolvimento
de respostas do tipo Th1...”
Tradução por TW, sem compreensibilidade: “o desenvolvimento de
Th1 digita respostas...”

Exemplo 13
Original: “In her paper...” (T3 - literatura)
Tradução por G e BF, sem compreensibilidade: “Em seu papel...”
Tradução por TW, sem compreensibilidade: “Em seu papel...”
Tradução correta: “Em seu artigo...”
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Estes casos poderiam causar problemas de compreensão de
gravidade variável em função da importância do termo não traduzido.
Nos exemplos apresentados (11-13), os primeiros casos (‘pilha’ e ‘digita’)
poderiam ser mais graves do que o último (‘papel’).

TRADUZWEB

Apresentado como capaz de superar “inclusive tecnologias
estrangeiras”, o TW realizaria a análise gramatical e sintática de
estruturas frasais de um texto-fonte, identificando partes do discurso,
resolvendo ambigüidades e sintetizando a informação em componentes
e estruturas para gerar um texto-alvo. Seus responsáveis reconhecem
que, apesar de gerar um resultado que permite a compreensão geral
do texto-fonte, a ferramenta não substitui um tradutor humano.

A análise apresentada na seção anterior já demonstrou que o
TW teve desempenho inferior ao das ferramentas G e BF,
principalmente no que se refere ao processamento de sintagmas
nominais e de casos de polissemia lexical.

Os problemas sintáticos foram amplamente exemplificados
(Exemplos 1-4) e não serão novamente apresentados, mas um dos casos
de polissemia não resolvida pode ser citado:

Exemplo 14
Original: “This claustrophobic effect connects the viewer with... Sade’s
concept of the solitaire.” (T2 - literatura)
Tradução por TW, sem compreensibilidade: “Este efeito do
claustrophobic conecta o expectador com a cerca final da República
Socialista de Salò e com conceito do Sade do jogo de paciência.”
Tradução correta: “Este efeito claustrofóbico conecta o espectador
com... o conceito do solitário de Sade.”

Este problema certamente resultou do fato de o dicionário interno
do TW conter apenas um registro para o item lexical ‘solitaire’, que
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corresponde ao seu significado mais comum, e não conter um registro
específico adequado à área de conhecimento do abstract em questão
(literatura).

Apesar dos problemas apresentados, a ferramenta TW destacou-
se no processamento sintático de nomes compostos de origem
estrangeira que funcionam como títulos de livros e filmes, como
demonstram os exemplos:

Exemplo 15
Original: “...in his last film, Salò o Le centoventi giornate di Sodoma,
Pasolini...” (T2 - literatura)
Tradução por TW, com compreensibilidade: “...nele dura filme, Salò
o Le centoventi giornate di Sodoma, Pasolini...”
Tradução por G e BF, sem compreensibilidade: “...em sua última
película, giornate di Sodoma de Salò o Le centoventi, Pasolini...”

Exemplo 16
Original: “...Vasvári pays particular attention to its adaptation in two
Hungarian films, both produced in 1943, Makacs Kata (Stubborn
Kate), and A makrancos hölgy (Unruly Lady).” (T3 - literatura)
Tradução por TW, com compreensibilidade: “...Vasvári paga atenção
particular para sua adaptação em dois filmes Húngaros, ambos
produzido em 1943, Makacs Kata (Kate Teimoso), e Um makrancos
hölgy (Dama do Unruly).”

Tradução por G e BF, sem compreensibilidade: “...Vasvári paga
a atenção particular a sua adaptação em duas películas hungarian,
ambas produzidas em 1943, em makrancos de Makacs Kata (Kate
stubborn), e de A hölgy (senhora unruly).”

Percebemos que as ferramentas G e BF fazem a análise sintática
mesmo quando o sintagma nominal contém termos de uma língua
diferente da língua-fonte do texto. Nos casos apresentados, estas
ferramentas consideraram os sintagmas nominais contendo os títulos
dos filmes ‘Salò o Le centoventi giornate di Sodoma’, ‘Makacs Kata’ e
‘A makrancos hölgy’ como sintagmas da língua-fonte (inglês) e os
processaram a fim de torná-los adequados à estrutura da língua-alvo
(português). Tal estratégia corrompe os títulos originais e pode
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ocasionar problemas para usuários que não possuam conhecimento
prévio suficiente para identificar as obras.

Observe-se que mesmo quando os títulos originais já se
encontravam traduzidos no texto-fonte (entre parênteses no exemplo
16), a tradução posterior para a língua-alvo causou tanta distorção
que poderia impedir a identificação da obra pelo usuário:

Original: “... Makacs Kata (Stubborn Kate), and A makrancos hölgy
(Unruly Lady).” (T3 - literatura)
Tradução por TW, com compreensibilidade: “... Makacs Kata (Kate
Teimoso), e Um makrancos hölgy (Dama do Unruly).”
Tradução por G e BF, sem compreensibilidade: “... makrancos de
Makacs Kata (Kate stubborn), e de A hölgy (senhora unruly).”

Apesar de a amostra aqui analisada ser pequena, pode-se
especular que o fato de a ferramenta TW não realizar a análise sintática
de sintagmas nominais em língua diferente da língua-fonte recomende
seu uso para a tradução de abstracts de áreas do conhecimento em
que sejam citados títulos de obras na língua original, como ocorre em
abstracts da área de literatura.

Um último aspecto em que a ferramenta TW se destacou em
alguns momento foi na tradução de marcadores discursivos, como
demonstram os exemplos:

Exemplo 17
Original: “Firstly, the influence of design parameters...” (T1 -
engenharia)
Tradução por TW, com compreensibilidade: “Primeiramente, a
influência de parâmetros de projeto...”

Exemplo 18
Original: “Moreover, the number of controlled outputs may also vary...”
(T3 - engenharia)
Tradução por TW, com compreensibilidade: “Outrossim, o número
de controlado saídas durante operação de sistema...”

Por vezes, entretanto, a tradução obtida não pareceu tão
adequada:
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Exemplo 19
Original: “Secondly, processing rates and yields...” (T2 - engenharia)
Tradução por TW, sem compreensibilidade: “Secundariamente,...”
Tradução menos ambígua: “Em segundo lugar,...”

Neste caso, o termo ‘secundariamente’ poderia trazer uma
conotação não pretendida no texto-fonte de que o processo
mencionado em seguida está em segundo plano ou é acessório em
relação a outro e não, como de fato, apenas posterior a ele.

CONCLUSÃO

As análises realizadas, ainda que com uma pequena amostra,
permitiram concluir que a TA tem um potencial para a tradução
indicativa de abstracts, mas tal potencial não pareceu ser uniforme
entre as ferramentas gratuitas ora disponíveis na web.

Nas condições deste estudo, concluiu-se que as ferramentas
Google e Babel Fish tiveram em geral mais sucesso do que a ferramenta
TraduzWeb na tradução de abstracts da área biomédica, de literatura
e engenharia.

Concluiu-se, enfim, que o usuário que utilizasse essas ferramentas
na tradução de abstracts precisaria, em determinados momentos,
recorrer a seus conhecimentos prévios para a solução de casos de
polissemia não processados pelas ferramentas e para o reconhecimento
de sintagmas nominais e itens lexicais específicos de suas áreas de
conhecimento.
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ANEXOS

[Área Biomédica]

Texto 1: PRADO, W.A. Involvement of calcium in pain and
antinociception. Braz J Med Biol Res, abr. 2001, vol.34, no.4,
p.449-461. ISSN 0100-879X.

1. Calcium ions are widely recognized to play a fundamental
role in the regulation of several biological processes.

2. Transient changes in cytoplasmic calcium ion concentration
represent a key step for neurotransmitter release and the modulation
of cell membrane excitability.

3. Evidence has accumulated for the involvement of calcium
ions also in nociception and antinociception, including the analgesic
effects produced by opioids.

4. The combination of opioids with drugs able to interfere with
calcium ion functions in neurons has been pointed out as a useful
alternative for safer clinical pain management.

5. Alternatively, drugs that reduce the flux of calcium ions into
neurons have been indicated as analgesic alternatives to opioids.

6. This article reviews the manners by which calcium ions
penetrate cell membranes and the changes in these mechanisms caused
by opioids and calcium antagonists regarding nociceptive and
antinociceptive events.

Tradução Google e BabelFish

1. Os íons do cálcio são reconhecidos extensamente para jogar
um papel fundamental no regulamento de diversos processos biológicos.

2. As mudanças transientes na concentração cytoplasmic do íon
do cálcio representam uma etapa chave para a liberação do
neurotransmitter e a modulação do excitability da membrana da pilha.

3. A evidência acumulou para a participação de íons do cálcio
também no nociception e no antinociception, including os efeitos
analgesic produzidos por opioids.
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4. A combinação dos opioids com as drogas capazes de interferir
com as funções do íon do cálcio nos neurônios foi indicada como uma
alternativa útil para uma gerência clínica mais segura da dor.

5. Alternativamente, as drogas que reduzem o fluxo de íons do
cálcio nos neurônios foram indicadas como alternativas analgesic aos
opioids.

6. Este artigo revê as maneiras por que os íons do cálcio penetram
as membranas da pilha e as mudanças nestes mecanismos causados
por opioids e por antagonistas do cálcio a respeito dos eventos
nociceptive e antinociceptive.

Tradução TraduzWeb

1. Íones do Calcium são amplamente reconhecidos jogar um papel
fundamental no regulamento de vários processos biológicos.

2. Mudanças Transitórias em concentração de íon do cytoplasmic
calcium representa um passo chave ao neurotransmitter libera e a
modulação de excitability de membrana de célula.

3. Evidência tem acumulada ao envolvimento de íones do
calcium também no nociception e antinociception, incluindo os efeitos
analgésicos produzidos por opioids.

4. A combinação de opioids com drogas capazes para interferir
com íon do calcium funciona em neurônios têm sido apontados como
uma alternativa útil para administração de dor do clinical mais segura.

5. Alternativamente, droga que reduzimos o fluxo de íones do
calcium dentro neurônios têm sido indicados como alternativas
analgésicas ao opioids.

6. Este artigo revê as maneiras por que íones do calcium penetram
membranas de célula e as mudanças nestes mecanismos causados por
opioids e adversários do calcium com respeito ao nociceptive e eventos
do antinociceptive.
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Texto 2: LEITE-PANISSI, C.R.A., RODRIGUES, C.L.,
BRENTEGANI, M.R. et al. Endogenous opiate analgesia induced
by tonic immobility in guinea pigs. Braz J Med Biol Res, fev. 2001,
vol.34, no.2, p.245-250. ISSN 0100-879X.

1. A function of the endogenous analgesic system is to prevent
recuperative behaviors generated by tissue damage, thus preventing
the emission of species-specific defensive behaviors.

2. Activation of intrinsic nociception is fundamental for the
maintenance of the behavioral strategy adopted.

3. Tonic immobility (TI) is an inborn defensive behavior
characterized by a temporary state of profound and reversible motor
inhibition elicited by some forms of physical restraint.

4. We studied the effect of TI behavior on nociception produced
by the formalin and hot-plate tests in guinea pigs.

5. The induction of TI produced a significant decrease in the
number of flinches (18 ± 6 and 2 ± 1 in phases 1 and 2) and lickings
(6 ± 2 and 1 ± 1 in phases 1 and 2) in the formalin test when compared
with control (75 ± 13 and 22 ± 6 flinches in phases 1 and 2; 28 ± 7
and 17 ± 7 lickings in phases 1 and 2).

6. In the hot-plate test our results also showed antinociceptive
effects of TI, with an increase in the index of analgesia 30 and 45 min
after the induction of TI (0.67 ± 0.1 and 0.53 ± 0.13, respectively)
when compared with control (-0.10 ± 0.08 at 30 min and -0.09 ±
0.09 at 45 min).

7. These effects were reversed by pretreatment with naloxone
(1 mg/kg, ip), suggesting that the hypoalgesia observed after induction
of TI behavior, as evaluated by the algesimetric formalin and hot-
plate tests, is due to activation of endogenous analgesic mechanisms
involving opioid synapses.

Tradução Google e BabelFish

1. Uma função do sistema analgesic endogenous é impedir os
comportamentos recuperative gerados pelos danos do tecido, assim
impedindo a emissão de comportamentos defensivos species-specific.
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2. A ativação do nociception intrínseco é fundamental para a
manutenção da estratégia behavioral adotada.

3. O immobility tonic (TI) é um comportamento defensivo inborn
caracterizado por um estado provisório da inibição profunda e reversível
do motor eliciada por alguns formulários do restraint físico.

4. Nós estudamos o efeito do comportamento do TI no
nociception produzido pelos testes do formalin e da quente-placa em
porcos do guinea.

5. A indução do TI produziu uma diminuição significativa no
número dos flinches (18 ± 6 e 2 ± 1 nas fases 1 e 2) e lickings (± 1 de
6 ± 2 e 1 nas fases 1 e 2) no teste do formalin quando comparado com
o controle (flinches do ± 6 de 75 ± 13 e 22 nas fases 1 e 2; lickings do
± 7 de 28 ± 7 e 17 nas fases 1 e 2).

6. No teste da quente-placa nossos resultados mostraram também
efeitos antinociceptive do TI, com um aumento no índice do analgesia
30 e 45 minutos após a indução do TI (0,67 ± 0,13 do ± 0,1 e 0,53,
respectivamente) quando comparados com o controle (-0,10 ± 0,08
em 30 minutos e -0,09 ± 0,09 em 45 minutos).

7. Estes efeitos foram invertidos pelo pretreatment com o
naloxone (1 mg/kg, IP), sugerindo que o hypoalgesia observado após a
indução do comportamento do TI, como avaliada pelos testes
algesimetric do formalin e da quente-placa, é devido à ativação dos
mecanismos analgesic endogenous que envolvem synapses do opioid.

Tradução TraduzWeb

1. Uma função do endogenous sistema analgésico está prevenir
comportamentos do recuperative gerados por prejuízo de tecido, assim
prevenindo o emission de espécie-específicos comportamentos
defensivos.

2. Ativação de nociception intrínseco é fundamental à
manutenção da estratégia do behavioral adotada.

3. immobility Tônico (TI) é um comportamento defensivo inato
caracterizado por um estado temporário de profound e inibição de
motor reversível obtida por alguns formulários de restraint físico.
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4. Nós estudamos o efeito de comportamento do TI no
nociception produzido pelo formalin e quentes-prato testes nos porcos
do guinea.

5. O induction de TI produzido um decréscimo significante no
número de recua (18 ± 6 e 2 ± 1 em fases 1 e 2) e lickings (6 ± 2 e
1 ± 1 em fases 1 e 2) no formalin com controle (75 ± 13 e 22 ± 6
recua em fases 1 e 2; 28 ± 7 e 17 ± 7 lickings em fases 1 e 2).

6. No quente-prato teste nossos resultados também
antinociceptive mostrado efetua de TI, com um aumento no índice
de analgesia 30 e 45 min depois o induction de TI (0.67 ± 0.1 e 0.53
± 0.13, respectivamente) quando comparado com controle (-0.10 ±
0.08 em 30 min e -0.09 ± 0.09 em 45 min).

7. Esses efeitos foram invertidos por pretreatment com o naloxone
(1 mg/kg, ip), sugerindo que o hypoalgesia observado depois induction
de comportamento do TI, como avaliado pelo algesimetric formalin e
quentes-prato testes, é devido para ativação de endogenous
mecanismos analgésicos envolvendo opioid synapses.

Texto 3: NAGELKERKEN, L. Role of Th1 and Th2 cells in
autoimmune demyelinating disease. Braz J Med Biol Res, Jan. 1998,
vol.31, no.1, p.55-60. ISSN 0100-879X.

1. Evidence is accumulating that Th1 cells play an important
role in the development of multiple sclerosis (MS) and experimental
allergic encephalomyelitis (EAE), whereas Th2 cells contribute to
recovery from disease.

2. A major determinant in the development of Th1 and Th2
cells is the type of antigen-presenting cell (APC) involved and its
functional characteristics, e.g., the production of interleukin-12.

3. Therefore, modulation of APC might interfere with the
development of Th1 type responses and as such be beneficial for MS
and EAE.

4. The potential of cytokines, in particular interleukin-10, and
glucocorticoids to exert a selective effect on APC, and as a
consequence to affect the Th1-Th2 balance in EAE, is discussed.
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Tradução Google e BabelFish

1. A evidência está acumulando esse jogo das pilhas Th1 um
papel importante no desenvolvimento o sclerosis múltiplo (MS) e o
encephalomyelitis allergic experimental (EAE), de visto que as pilhas
Th2 contribuem à recuperação da doença.

2. Uma determinante principal no desenvolvimento das pilhas
Th1 e Th2 é o tipo da pilha antígeno-apresentando-se (APC) involvido
e suas características funcionais, por exemplo, a produção de
interleukin-12.

3. Conseqüentemente, a modulação do APC pôde interferir com
o desenvolvimento de respostas do tipo Th1 e como tais fossem
benéficas para o MS e o EAE.

4. O potencial dos cytokines, em interleukin-10 particular, e os
glucocorticoids exercer um efeito seletivo no APC, e
consequentemente afetar o contrapeso Th1-Th2 em EAE, são
discutidos

Tradução TraduzWeb

1. Evidência está acumulando que Th1 células jogam um papel
importante no desenvolvimento de sclerosis múltiplo (DONA) e
experimental encephalomyelitis alérgico (EAE), ao passo que Th2
células contribuem para recuperação de doença.

2. Um determinante maior no desenvolvimento de Th1 e Th2
células é o tipo de antigen-apresentada célula (APC) envolvido e
suas características funcionais, e.g., a produção de interleukin-12.

3. Portanto, modulação de APC pôde interfere com o
desenvolvimento de Th1 digita respostas e como tais benéficas estadas
para DONAS e EAE.

4. O potencial de cytokines, em particular interleukin-10, e
glucocorticoids para exercer um efeito seletivo no APC, e como uma
consequência para afetar a Th1-Th2 pesa no EAE, é discutido.
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[Área de Literatura]

Texto 1: Eric DICKENS Literary Translation in Britain and
Selective Xenophobia

1. In his article “Literary Translation in Britain and Selective
Xenophobia,” Eric Dickens discusses the fact that fewer translations
of works of contemporary prose, poetry, and essays appear in Great
Britain than perhaps anywhere else in Europe.

2. Dickens attributes this shortfall to various factors, including
poor language teaching and an indifference to foreign languages in
general, but also to a degree of smugness with regard to literature
written in English being “the best in the world.”

3. In his study Dickens covers such areas as the availability of
literary translations in bookshops, the attitudes of publishers, and the
effect of prizes on the selection of authors translated.

4. He also attempts to demonstrate that postcolonial studies has
remained an exclusively English-language enterprise, rather than
becoming a methodology for global liberation.

Tradução Google e BabelFish

1. Em seu artigo “tradução literária em Grâ Bretanha e no
xenophobia seletivo,” Eric Dickens discute o fato que poucas traduções
dos trabalhos da prosa, da poesia, e de essays contemporary aparecem
em Grâ Bretanha grande do que talvez seja là onde for em Europa.

2. Dickens atribui este shortfall aos vários fatores, including a
instrução de línguas pobre e um indifference às línguas extrangeiras
no general, mas também a um grau de smugness no que diz respeito à
literatura escrita em ser inglês “o mais melhor no mundo.”

3. Em seu estudo Dickens cobre tais áreas como a disponibilidade
de traduções literárias nas livrarias, nas atitudes dos publishers, e no
efeito dos prêmios na seleção dos autores traduziu.

4. Tenta também demonstrar que os estudos postcolonial
remanesceram uma empresa exclusivamente english-language, melhor
que transformando-se uma metodologia para o liberation global.
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Tradução TraduzWeb

1. Nele artigo “ Tradução Literária na Grã-bretanha e
Xenophobia Seletivo,” Eric Dickens discute o fato que traduções menas
de trabalhos de prose contemporâneo, poesia, e ensaios aparecem na
Grã-bretanha que talvez em qualquer parte senão na Europa.

2. Dickens atribui este shortfall para vários fatores, incluindo
língua pobre ensinando e uma indiferença para línguas estrangeiras
no general, mas também para um grau de smugness com consideração
para literatura escrita em existência Inglesa “a melhor no mundo.”

3. Nele Dickens De estudo cobre tais áreas como a
disponibilidade de traduções literárias em livrarias, as atitudes de
editores, e o efeito de prêmios na seleção de autores traduzidos.

4. Ele também tenta demonstrar aqueles estudos do postcolonial
têm permanecidos uns exclusivamente Inglesa-língua empresa, em
vez de tornando-se uma metodologia para liberação global.

Texto 2: A. Robert LAUER A Revaluation of Pasolini’s Salò
1. In his study, “A Revaluation of Pasolini’s Salò,” A. Robert

Lauer argues that in his last film, Salò o Le centoventi giornate di
Sodoma, Pasolini deals specifically with Fascism as substance and
system, as well as — structurally and intentionally — with the
Sadeanism of Les 120 Journées de Sodome.

2. Morever, as a self-consuming artifact, in Salò Pasolini
condemns simultaneously the excesses and failures of the postmodern
state and advances the concept of a new peratology based on a greater
sense of personal and historical responsibility.

3. To demonstrate his points, Lauer refers to four
cinematographic techniques that Pasolini uses in this film, all of which
serve to enclose the characters in ever more confining spaces.

4. This claustrophobic effect connects the viewer with the final
enclosure of the Socialist Republic of Salò and with Sade’s concept of
the solitaire.

5. The viewer is likewise engulfed in the final cinematic angle,
which reverses the perspective of the gazer and its victim, making
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one into a kinophiliac of sorts, no different indeed from the notables
of the film Salò.

Tradução Google e BabelFish

1. Em seu estudo, “um revaluation de Salò de Pasolini,” A. Robert
Lauer discute que em sua última película, giornate di Sodoma de
Salò o Le centoventi, Pasolini trata especificamente do fascism como
a substância e o sistema, as.well.as — estrutural e intencionalmente
— com o Sadeanism de Les 120 Journées de Sodome.

2. Morever, como um artifact self-consumindo, em Salò Pasolini
condemns simultaneamente os excessos e as falhas do estado
postmodern e avança o conceito de um peratology novo baseado em
um sentido mais grande da responsabilidade pessoal e histórica.

3. Para demonstrar seus pontos, Lauer consulta a quatro técnicas
cinematographic que Pasolini usa nesta película, que servem incluir
os caráteres espaços sempre em mais confinando.

4. Este efeito claustrophobic conecta o visor com o cerco final
da república socialist de Salò e com o conceito de Sade do solitaire.

5. O visor engulfed do mesmo modo no ângulo cinematic final,
que inverte o perspective do gazer e de sua vítima, fazendo um em um
kinophiliac das sortes, nenhum diferente certamente dos notables da
película Salò.

Tradução TraduzWeb

1. Nele estudo, “Um Revaluation de Pasolini Salò,” Um. Robert
Lauer discute que nele dura filme, Salò o Le centoventi giornate di
Sodoma, Pasolini distribue especificamente com Fascismo como
substância e sistema, assim como — estruturalmente e
intencionalmente — com o Sadeanism de Les 120 Journées de
Sodome.

2. Morever, como um pessoa-consumido artefato, em Salò Pasolini
condena simultaneamente os excessos e falha do postmodern declara
e avança o conceito de um novo peratology baseado em um mais grande
sentido de responsabilidade histórica e pessoal.
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3. Para demonstrar seus pontos, Lauer refere para quatro técnicas
do cinematographic que Pasolini usa neste filme, não menos do que
que serve cercar os caracteres em sempre mais espaços confinados.

4. Este efeito do claustrophobic conecta o expectador com a
cerca final da República Socialista de Salò e com conceito do Sade
do jogo de paciência.

5. O expectador está igualmente engulfed no ângulo do
cinematic final, que inverte a perspectiva do gazer e sua vítima, fazendo
um dentro um kinophiliac de espécies, nenhuns diferentes realmente
do notables do filme Salò.

Texto 3: Louise O. VASVÁRI. Examples of the Motif of the
Shrew in European Literature and Film

1. In her paper, “Examples of the Motif of the Shrew in European
Literature and Film,” Louise O. Vasvári discusses the shrew-taming
story, a masterplot of both Eastern and Western folklore and literature
concerned with establishing the appropriate power dynamic between
a married couple.

2. Based on her work published previously, Vasvári first reviews
briefly the comparative groundwork of the story.

3. Next, after tracing the bundle of motifs that make up the
shrew story from medieval Arabic and European versions to the present,
Vasvári interrogates how the Shrew’s cultural capital has been
appropriated and repackaged (or “transadapted”) and made topical
as a cinematic commodity, tracing its development from the earliest
silent film versions to a recent pornographic film.

4. In her discussion of the motif, Vasvári pays particular attention
to its adaptation in two Hungarian films, both produced in l943,
Makacs Kata (Stubborn Kate), and A makrancos hölgy (Unruly Lady).

5. The films combine elements of the shrew story with the
influence of earlier Hungarian genre films, as well as some borrowed
conventions of 1930s American screwball comedy.

6. The two films are good examples of the repackaging the old
battle of the sexes into seemingly the lightest escapist farce while at
the same time they appear to promote the pre-war values of Hungarian
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gentry life and the supposedly purifying effect of harmonious life on
the land.

Tradução Google e BabelFish

1. Em seu papel, “exemplos do motif do shrew na literatura
européia e película,” Louise O. Vasvári discute a história shrew-
domesticando, um masterplot do folklore oriental e ocidental e da
literatura concernida com o estabelecimento do poder apropriado
dinâmico entre um par casado.

2. Baseado em seu trabalho publicou previamente, primeiras
revisões de Vasvári momentaneamente o groundwork comparativo da
história.

3. Em seguida, após ter seguido o pacote dos motifs que fazem
acima a história do shrew das versões árabes e européias medievais ao
presente, Vasvári interrogates como o capital cultural do shrew foi
apropriado e repackaged (ou “transadapted”) e fêz tópico como um
producto cinematic, seguindo seu desenvolvimento das versões
silenciosas as mais adiantadas da película a uma película pornographic
recente.

4. Em sua discussão do motif, Vasvári paga a atenção particular
a sua adaptação em duas películas hungarian, ambas produzidas em
l943, em makrancos de Makacs Kata (Kate stubborn), e de A hölgy
(senhora unruly).

5. As películas combinam elementos da história do shrew com a
influência de umas películas hungarian mais adiantadas do genre,
as.well.as algumas convenções pedidas do comedy americano do
screwball dos 1930s.

6. As duas películas são exemplos bons do repackaging a batalha
velha dos sexos seemingly no farce de escape o mais claro quando ao
mesmo tempo parecerem promover os valores pre-war da vida gentry
hungarian e o efeito suposta purifying da vida harmonious na terra.
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Tradução TraduzWeb

1. Nela papel, “Exemplos do Motivo do Shrew em Literatura
Europeu e Filme,” Louise O. Vasvári discute a shrew-taming estória,
um masterplot de ambos folclore Ocidental e Oriental e literatura
interessada com estabelecer a dinâmica de força apropriada entre um
par casado.

2. Baseado nela trabalho publicado previamente, Vasvári
primeiras revisões brevemente o groundwork comparativo da estória.

3. Próximo, depois investigação o pacote de motivos que suprem
a estória do shrew do Arabic medieval e versões Europeus ao presente,
Vasvári interroga como capital cultural do Shrew tem estado
apropriada e reempacotada (ou “transadapted”) e feito atual como
um cinematic commodity, investigação seu desenvolvimento das
versões de filme silenciosas as mais antecipadas para um filme do
pornographic recente.

4. Nela discussão do motivo, Vasvári paga atenção particular
para sua adaptação em dois filmes Húngaros, ambos produzido em
l943, Makacs Kata ( Kate Teimoso), e Um makrancos hölgy ( Dama
Do Unruly).

5. Os filmes combinam elementos da estória do shrew com a
influência de filmes do gênero Húngaros mais antecipados, assim como
algumas convenções pedidas emprestado de 1930s Americano
screwball comedy.

6. Os dois filmes são bons exemplos do reempacotado a batalha
velha dos sexos dentro aparentemente a farsa do escapist o mais leve
enquanto no mesmo tempo eles aparecem promover os pre-guerra
valores de vida de classe média Húngara e a supostamente purificando
efeito de vida harmoniosa na terra.
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[Área de Engenharia]

Texto 1: FILETI, A. M. F., PEREIRA FILHO, R. D. e
PEREIRA, J. A. F. R. THE DEVELOPMENT AND
EXPERIMENTAL TESTING OF A FUZZY CONTROL SYSTEM
FOR BATCH DISTILLATION. Braz. J. Chem. Eng., jan./mar. 2002,
vol.19, no.1, p.1-10. ISSN 0104-6632.

1. The present work describes the development and
implementation of fuzzy control algorithms in order to control on-line
the overhead product composition of a batch distillation column.

2. Firstly, the influence of design parameters was evaluated
through computational simulations and then the algorithms were
experimentally tested by monitoring a pilot column.

3. Binary mixtures of n-hexane/n-heptane were distilled.
4. Temperature measurements and vapor-liquid equilibrium data

are the basis for the inference of overhead and bottom compositions.
5. Two different operational strategies were used for the

experimental runs: constant overhead product composition and
previously determined set-point trajectory.

6. Using the first strategy, the performance of the fuzzy controllers
is compared to the performance of conventional feedback digital
controllers.

7. Experimental results show that fuzzy control presents a better
performance than the conventional digital feedback control and also
that fuzzy controllers were able to deal successfully with variable set-
point strategy, albeit using constant design parameter values.

8. Under conventional control, the average reflux rate
implemented was higher than the average reflux rate implemented
with fuzzy algorithms.

9. Consequently, the process becomes less time- and energy-
consuming under fuzzy control.

10. Since fuzzy methodology is a promising new way of looking
at process control problems and their solutions, the results of this work
could provide control system designers with a better evaluation of the
potential worth of fuzzy control.
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Tradução Google e BabelFish

1. O trabalho atual descreve o desenvolvimento e a execução
de algoritmos fuzzy do controle a fim controlar em linha a composição
de produto aérea de uma coluna do distillation do grupo.

2. Firstly, a influência de parâmetros de projeto foi avaliada com
as simulações computacionais e os algoritmos foram testados então
experimental monitorando uma coluna piloto.

3. As misturas binárias de n-hexane/n-heptane foram destiladas.
4. As medidas da temperatura e os dados do equilíbrio do vapor-

líquido são a base para o inference de composições das despesas gerais
e do fundo.

5. Duas estratégias operacionais diferentes foram usadas para os
funcionamentos experimentais: composição de produto aérea constante
e trajectory set-point previamente determinado.

6. Usando a primeira estratégia, o desempenho dos controladores
fuzzy é comparado ao desempenho de controladores digitais do gabarito
convencional.

7. Os resultados experimentais mostram que o controle fuzzy
apresenta um desempenho melhor do que o controle digital
convencional do gabarito e também que os controladores fuzzy podiam
tratar com sucesso da estratégia set-point variável, albeit usando
valores de parâmetro constantes do projeto.

8. Sob o controle convencional, a taxa média do reflux executada
era mais elevada do que a taxa média do reflux executada com
algoritmos fuzzy.

9. Conseqüentemente, o processo transforma-se menos controle
inferior energy-consuming do tempo e o fuzzy.

10. Desde que a metodologia fuzzy é uma maneira nova
prometedora de olhar problemas do controle do processo e suas
soluções, os resultados deste trabalho poderiam fornecer desenhadores
de sistema do controle com uma avaliação melhor do valor potencial
do controle fuzzy.
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Tradução TraduzWeb

1. O trabalho presente descreve o desenvolvimento e
implementação de algorithms de controle vago para que controla em-
linha a composição de produto de sobrecarga de uma coluna de
destilação de lote.

2. Primeiramente, a influência de parâmetros de projeto foi
avaliada através de simulações do computational e então o algorithms
foi experimentally testado por monitorar uma coluna do piloto.

3. Misturas Binárias de n-hexane/n-heptane foram destiladas.
4. Medições de Temperatura e vapor-líquidos dados de equilíbrio

são o fundamento à inferência de sobrecarga e composições fundas.
5. Duas estratégias do operational diferentes estiveram utilizadas

às corridas do experimental: composição de produto de sobrecarga
constante e previamente determinada conjunto-ponto trajetória.

6. Usando a primeira estratégia, a performance dos controladores
vagos é comparada à performance de retorno convencional
controladores digitais.

7. Experimental resulta espetáculo que controle vago apresenta
uma performance melhora que o retorno digital convencional controla
e também aqueles controladores vagos foram capazes de distribuir
bem sucedidamente com estratégia conjunto-ponto variável, embora
usando valores de parâmetro de projeto constantes.

8. Sob controle convencional, a valor do reflux média
implementada esteve mais alta que a valor do reflux média
implementada com o algorithms vago.

9. Consequentemente, o processo torna-se tempo menos- e
energia-consumido sob controle vago.

10. Desde metodologia vaga é um caminho novo promissor de
olhar o processo controla problemas e suas soluções, os resultados deste
trabalho podia fornecer desenhistas de sistema de controle com um
evaluation melhor do potencial em controle vago.
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Texto 2: ALLE, A. e PINTO, J.M. SIMULTANEOUS
SCHEDULING AND OPERATIONAL OPTIMIZATION OF
MULTIPRODUCT, CYCLIC CONTINUOUS PLANTS. Braz. J.
Chem. Eng., jan./mar. 2002, vol.19, no.1, p.25-44. ISSN 0104-6632.

1. The problems of scheduling and optimization of operational
conditions in multistage, multiproduct continuous plants with
intermediate storage are simultaneously addressed.

2. An MINLP model, called TSPFLOW, which is based on the
TSP formulation for product sequencing, is proposed to schedule the
operation of such plants.

3. TSPFLOW yields a one-order-of-magnitude CPU time
reduction as well as the solution of instances larger than those formerly
reported (Pinto and Grossmann, 1994).

4. Secondly, processing rates and yields are introduced as
additional optimization variables in order to state the simultaneous
problem of scheduling with operational optimization.

5. Results show that trade-offs are very complex and that the
development of a straightforward (rule of thumb) method to optimally
schedule the operation is less effective than the proposed approach.

Tradução Google e BabelFish

1. Os problemas de programar e de optimization de condições
operacionais em plantas contínuas multistage, multiproduct com
armazenamento intermediário são dirigidos simultaneamente.

2. Um modelo de MINLP, chamado TSPFLOW, que é baseado
no formulation de TSP para o produto que arranja em seqüência, é
proposto programar a operação de tais plantas.

3. TSPFLOW rende uma redução do tempo do processador
central do um-ordem-$$$-valor assim como a solução dos exemplos
maiores do que aqueles relatados anteriormente (Pinto e Grossmann,
1994).
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4. Secondly, as taxas processando e os rendimentos são
introduzidos como variáveis adicionais do optimization a fim indicar o
problema simultâneo de programar com optimization operacional.

5. Os resultados mostram que os trade-offs são muito complexos
e que o desenvolvimento (régua de polegar) de um método direto
para programar optimally a operação é mais menos eficaz do que a
aproximação proposta.

Tradução TraduzWeb

1. Os problemas de agendar e optimization de condições do
operational no multistage, multiproduct plantas contínuas com
armazenamento intermediária são simultaneamente endereçadas.

2. Um modelo do MINLP, chamado TSPFLOW, que é baseado
no TSP formulation ao sequencing de produto, é proposto agendar a
operação de tais plantas.

3. TSPFLOW permite uma uma-pedido-de-grandeza redução
do tempo de CPU assim como a solução de solicitações mais grandes
que aqueles outrora relatados (Pinto e Grossmann, 1994).

4. Secundariamente, processando valores e produtos são
introduzidos como variáveis do optimization adicionais para que
declaram o problema simultâneo de agendar com o operational
optimization.

5. Resulta espetáculo que comercializado-offs são muito
complexo e que o desenvolvimento de um reto (controla de polegar)
método ao optimally agenda a operação é efetiva menos que a
aproximação proposta.

Texto 3: RODRIGUES, M.A. e ODLOAK, D. ROBUST MPC
FOR STABLE LINEAR SYSTEMS. Braz. J. Chem. Eng., jan./mar.
2002, vol.19, no.1, p.11-24. ISSN 0104-6632.

1. In this paper, a new model predictive controller (MPC), which
is robust for a class of model uncertainties, is developed.

2. Systems with stable dynamics and time-invariant model
uncertainty are treated.
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3. The development herein proposed is focused on real industrial
systems where the controller is part of an on-line optimization scheme
and works in the output-tracking mode.

4. In addition, the system has a time-varying number of degrees
of freedom since some of the manipulated inputs may become
constrained.

5. Moreover, the number of controlled outputs may also vary
during system operation.

6. Consequently, the actual system may show operating conditions
with a number of controlled outputs larger than the number of available
manipulated inputs.

7. The proposed controller uses a state-space model, which is
aimed at the representation of the output-predicted trajectory.

8. Based on this model, a cost function is proposed whereby the
output error is integrated along an infinite prediction horizon.

9. It is considered the case of multiple operating points, where
the controller stabilizes a set of models corresponding to different
operating conditions for the system.

10. It is shown that closed-loop stability is guaranteed by the
feasibility of a linear matrix optimization problem.

Tradução Google e BabelFish

1. Neste papel, um controlador predictive modelo novo (MPC),
que é robust para uma classe das incertezas modelo, é desenvolvido.

2. Os sistemas com dinâmica estável e incerteza modelo tempo-
time-invariant são tratados.

3. O desenvolvimento proposto nisto é focalizado nos sistemas
industriais reais onde o controlador é parte de um esquema em linha
do optimization e trabalha na modalidade saída-seguindo.

4. Além, o sistema tem um número tempo-variando dos graus
de liberdade desde que algumas das entradas manipuladas podem se
tornar confinadas.

5. Além disso, o número de saídas controladas pode também
variar durante a operação de sistema.
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6. Conseqüentemente, o sistema real pode mostrar condições
operando-se com um número de saídas controladas maiores do que o
número de entradas manipuladas disponíveis.

7. O controlador proposto usa um modelo do estado-espaço,
que seja visado a respresentação do trajectory saída-predito.

8. Baseado neste modelo, uma função de custo é proposta por
meio de que o erro de saída é integrado ao longo de um horizonte
infinito da predição.

9. Considera-se a caixa dos pontos operando-se múltiplos, onde
o controlador estabiliza um jogo dos modelos que correspondem às
condições se operando diferentes para o sistema.

10. Mostra-se que a estabilidade closed-loop está garantida pela
praticabilidade de um problema linear do optimization da matriz.

Tradução TraduzWeb

1. Neste papel, um novo controlador do predictive de modelo
(MPC), que é robusto para uma classe de incertezas de modelo, é
desenvolvida.

2. Sistemas com dinâmicas estáveis e tempo-invariant incerteza
de modelo são tratadas.

3. O desenvolvimento incluso proposto é enfocado em sistemas
industriais reais onde o controlador está separando de um em-linha
esquema do optimization e trabalha no saída-seguido a pista modo.

4. Em adição, o sistema tem um tempo-variado número de graus
de liberdade desde alguma das entradas manipuladas podem tornam-
se reprimidas.

5. Outrossim, o número de controlado saídas durante operação
de sistema.

6. Consequentemente, o sistema real pode espetáculo operando
condições com um número de controlado saídas mais grandes que o
número de disponível manipulado entradas.

7. O controlador proposto usa um estado-espaço modelo, que é
apontado na representação da saída-prevista trajetória.
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8. Baseado neste modelo, uma função de custo é proposta por onde
o erro de saída é integrado ao longo um horizonte de previsão infinito.

9. Isto é considerado o caso de múltiplo operando pontos, onde
o controlador estabiliza um conjunto de modelos correspondentes para
diferentes operando condições ao sistema.

10. Isto é mostrado aquela perta-laço estabilidade é garantida
pela viabilidade de um problema do optimization de matriz linear.

TITLE: Automatic translation of abstracts: evaluation of
advantages and  limitations of three web tools.

AUTHOR: José Paulo de Araújo

ABSTRACT:

This article evaluates if the tools of automatic translation
gratuitously available in the internet can be useful for abstract
translation. The corpus is composed of nine abstracts from the
biomedical, engineering and literature areas.

Keywords: Machine translation, abstracts, web.

TITRE: Traduction automatique de résumés: évaluation des
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RÉSUMÉ:

Cet article cherche à vérifier si le outils de traduction
automatique disponibles gratuitement sur l’Internet peuvent être utiles
pour la traduction des résumés. Le corpus est composé de neuf résumés
du champ de la biologie, du génie civil (construction) et de la
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TÍTULO: Traducción automática de resúmenes: evaluación de
potenciales y limitaciones de tres herramientas de la internet.

AUTOR: José Paulo de Araújo

RESUMEN:

Este artículo evalúa si las herramientas gratuitamente disponibles
de traducción automática en el internet pueden ser útiles para la
traducción de resúmenes. El corpus es compuesto de nueve resúmenes
de las áreas biomédica, enginiería y literatura.
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Pausa em textos orais espontâneos
e em textos falados1
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Maria da Conceição Fonseca Silva2

RESUMO

A proposta deste estudo é investigar em que posições as pausas
podem ocorrer em textos orais espontâneos e em textos lidos oralmente
e quais as funções das pausas. A partir do trabalho de Cruttenden
(1986) e de alguns conceitos do campo epistemológico da Análise do
Discurso de linha francesa, levantamos a hipótese de que, além de
indicarem fronteira de grupos entonacionais e de serem tomadas como
fenômeno de hesitação, as pausas são formas materiais da língua que
funcionam como “sítios de significância” e de identidade.

PALAVRAS-CHAVE

Pausa, texto, discurso.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

“...que o não-logicamente-estável não seja considerado
a priori como um defeito, um simples furo no real.”

(Michel Pêcheux, Discurso: estrutura ou acontecimento?)

O objeto de estudo deste trabalho é o fenômeno prosódico
denominado pausa. É necessário esclarecermos, inicialmente, que o
que se costuma denominar de prosódia não são fenômenos de interesse
recente. Scarpa (1999), citando Couper-Kuhlen, mostra que o termo
prosódia remonta aos gregos. Estes, num primeiro momento, utilizaram
a palavra prosódia para designar traços da fala (acento tonal ou
melódico) não representados ortograficamente. Séculos mais tarde,
eles introduziram tais traços na escrita, através de símbolos ortográficos
denominados prosódias, empreendendo, assim, uma redução de
significado ao termo que passou a denotar diferenças de duração e
acento. A partir dessa vinculação acento/duração vocálica, o termo,
aproximadamente no século XV, adquiriu o significado de
“versificação”. E, seguindo a tradição da métrica greco-latina, surgiram
as teorias literárias sobre a métrica poética quanto ao ritmo da poesia
e da prosa.

Os modelos fonológicos lineares, além de trabalharem com os
sofisticados estudos voltados aos aspectos segmentais, tratam também
dos elementos suprassegmentais ou prosódicos, mas de modo econômico
e pouco explicativo. Somente a partir das fonologias não-lineares como
a fonologia autossegmental, a fonologia métrica, a fonologia lexical, a
fonologia da sílaba é que os fenômenos prosódicos (altura, intensidade,
duração, pausa, velocidade de fala, sistemas de tons, entonação, acento
e ritmo das línguas naturais) ganharam relevância nos estudos da
lingüística moderna.

Um dos modelos não-lineares que trabalham a prosódia do
enunciado é o de Nespor & Vogel (1986). A chamada “fonologia
prosódica” tem como preocupação principal todos os constituintes
prosódicos, assim apontados pelas autoras:
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a) a sílaba, que é caracterizada como menor categoria prosódica,
tendo como domínio a palavra fonológica;

b) o pé métrico, que é caracterizado como a relação de
dominâncias entre duas ou mais sílabas;

c)a palavra fonológica, entendida como a categoria que domina
o pé métrico ou os pés métricos;

d)o grupo clítico, caracterizado como a unidade prosódica que
contém um ou mais clíticos e uma só palavra de conteúdo;

e)a frase fonológica, entendida como o constituinte que congrega
as unidades imediatamente mais baixas: grupo clítico e a
palavra fonológica;

f)a frase entonacional, definida como um conjunto de frases
fonológicas ou uma frase fonológica que tenha uma
proeminência entonacional;

g)o enunciado fonológico, compreendido como o constituinte
mais alto e identificado pelo constituinte sintático.

Para Massini-Cagliari (1994, p. 5), uma das vantagens do modelo
prosódico, com relação a outros modelos não-lineares para tratar de
aspectos entonacionais, é permitir que o mesmo enunciado possa ser
dividido diferentemente em constituintes, o que gera diferentes
nuanças de significado.

Ao tratar dos elementos prosódicos, sem assumir nenhum modelo
fonológico não-linear, Cruttenden (1986, p. 1), afirma que tais
elementos podem se estender a vários domínios, tais como: trechos
relativamente pequenos de sentenças (sílaba, morfema, palavra) e
trechos relativamente maiores de sentenças, tais como uma frase, uma
oração ou uma sentença que também pode ser constituída de uma
palavra.

O que se conhece como frase fonológica, frase entonacional e
enunciado são denominados pelo autor de grupos entonacionais,
caracterizados por serem unidades de informação sintático-semântica.

Os grupos entonacionais, para Cruttenden, podem ser
delimitados pelos seguintes fenômenos prosódicos: pausa, anacrusis,
alongamento de sílaba final e mudança de nível de altura ou direção de
altura entre sílabas acentuadas.
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Dos fenômenos prosódicos mencionados pelo autor, a pausa, pelo
seu valor sintático, textual e, principalmente, discursivo, será o objeto
de investigação, neste trabalho, objetivando encontrar respostas, ainda
que preliminares, para as seguintes questões:

a)Em que posições dos textos orais espontâneos podem ocorrer
pausas?

b)Em que posições dos textos falados, ou seja, textos lidos oralmente,
os leitores marcam pausas?

c)Como se dá o funcionamento discursivo das pausas nesses dois
tipos de texto?

PAUSAS

Segundo Cruttenden (1986, p. 36), dos fenômenos prosódicos
mencionados para demarcação de grupos entonacionais, a pausa é o
mais citado. Salienta, entretanto, que nem sempre as fronteiras de
grupos entonacionais são marcadas por pausa e que pausas nem sempre
marcam tais fronteiras, pois podem ser tomadas como fenômenos de
hesitação. Para esse autor, fronteiras de grupos entonacionais, em
leituras ou em textos falados que são preparados, são mais aparentes
que em textos orais espontâneos.

As pausas podem ser preenchidas e não preenchidas. No senso
comum, estas últimas são as que permitem ao falante respirar durante
a fala. Conforme Cruttenden, entretanto, esta explicação é ingênua,
pois além de sermos algumas vezes, forçados a fazer pausa para respirar,
“fazemos pausa por outras razões e não perdemos a oportunidade para
respirar” (1986, p. 37). Esse autor aponta três posições onde pode
ocorrer pausa:

a)em fronteiras de constituintes maiores, principalmente entre
orações e entre sujeito e predicados;

b)antes de palavras de conteúdo lexical forte dentro de sintagma
nominal, de sintagma verbal, de sintagma adverbial;

c)depois da primeira palavra de um grupo entonacional.
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Para ele, as pausas do tipo (1) geralmente indicam uma fronteira
de grupo entonacional. As pausas do tipo (2), por sua vez, são
freqüentemente tomadas como fenômenos de hesitação. Ocorrem,
geralmente, quando o falante tem dificuldade de encontrar uma
palavra. E as pausas do tipo (3) são também tomadas como fenômenos
de hesitação. Funcionam como mecanismo de operação que o falante
dispõe para planejar e reorganizar uma sentença. Geralmente, são
longas, pois operam com o momento de planejamento verbal e a
organização do pensamento.

A pausa é um dos elementos prosódicos que, conforme Cagliari
(1993, p. 47), além de poder destacar grupos tonais,3 funcionam como
elementos sinalizadores de como os interlocutores devem interpretar
o que o outro diz.

Na perspectiva discursiva, defender-se-á que as pausas são formas
materiais da língua que funcionam como “sítios de (re)significância”,4

através dos quais os sujeitos repetem, deslocam-se e rompem limites,
pela possibilidade mesma de o sentido sempre poder ser outro.

Dessa perspectiva, pensar pausas é pensar marcas de silêncio5 como
acontecimento fundamental de significação; é pensar um dos lugares
em que há manifestação da contradição e de identificação e/ou
contra-identificação dos sujeitos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Com o objetivo de responder às questões: a) Em que posições dos
textos orais espontâneos podem ocorrer pausas? b) Em que posições dos
textos falados, ou seja, textos lidos oralmente os leitores marcam pausas?

3 Grupo tonal e grupo entonacional têm neste artigo valores equivalentes.
4 Orlandi (1996, p. :64) utiliza a expressão “sítio de significância”.
5 Silêncio é trabalhado por Orlandi (1995) como lugar de recuo necessário para que se
possa significar, para que o sentido faça sentido.
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c) Como se dá o funcionamento discursivo das pausas nesses dois tipos de
texto?, foi concebido um corpus, constituído por relato de experiência
pessoal e por texto escrito para ser lido oralmente.

Na primeira etapa, foi solicitado a um indivíduo que relatasse
oralmente uma experiência pessoal. Tal relato foi gravado e, em
seguida, transcrito, seguindo as seguintes etapas: a) marcação das
pausas, utilizando o símbolo (/) para assinalar pausa demarcadora de
fronteira de grupo entonacional e o símbolo [...] para assinalar pausa
de hesitação; b) identificação das posições em que ocorreram as pausas;
c) análise do funcionamento discursivo das pausas.

O procedimento foi auditivo.6 Assinalaram-se as pausas nos
trechos do relato em que houve percepção nítida.7

Num segundo momento, a partir do relato, foi elaborado um
texto escrito e solicitado a dois indivíduos que fizessem a leitura oral
do mesmo. Os textos escritos falados foram gravados. Em seguida,
foram transcritos, seguindo as mesmas etapas já mencionadas.

ANÁLISE E DISCUSSÃO

Relato de experiência pessoal

“Ele é apenas um suporte de um sujeito do qual uma parte lhe é
invisível para sempre e que ele só pode conhecer através de

uma experiência [...] experiência de discurso”
(Paul Henry, A ferramenta imperfeita: língua, sujeito e discurso).

No relato analisado, foram encontradas pausas em doze posições
sintáticas, como se pode ver nos recortes a seguir:

6 Isto é, audição de fitas sem instrumentos.
7 É importante ressaltar que as pausas foram checadas pelo pesquisador, autor do trabalho,
e por mais dois juizes.
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Entre orações

(1) “... deixaria de ser agente de polícia (/) para me tornar
um psicólogo (/) que fosse capaz de negociar (/) mediante
a crise que foi instaurada.”

(2) “... pedimos a Deus (/) que nos mantivesse com força
bastante
(/) para não desabarmos em prantos (/) porque [...] essa
não era a solução.”

(3) “... que não os visse (/) porque isso implicaria em minha
derrocada psicológica.

Entre sujeito e predicado

(4) “Os amotinados [...] inquietos pediam que nós (/)
rezássemos...”

(5) “Nós (/) pedíamos a Deus que nos mantivesse com
força...”

(6) “O pior [...] disso tudo (/) era o botijão.”

(7) “Os amotinados (/) não nos trataram mal.”

(8) “O importante (/) era renegociar.”

Antes e depois de aposto

 (9) “Nós (/) os reféns (/) pedíamos a Deus.”
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Entre verbo e objeto

(10) “... pedíamos (/) força a Deus...”

(11) “... queríamos (/) as nossas famílias...”

(12) “Os amotinados pediram (/) às autoridades...”

Depois de objeto topicalizado à esquerda

(13) “Horas de sufoco (/) passamos”

Depois de adjunto adverbial topicalizado à esquerda

(14) “Felizmente (/) o alarme já tinha disparado.

(15) “Durante esses nove dias (/) eu estive algemado...”

(16) “Em momento algum (/) os amotinados (/) nos trataram
mal.”

Entre oração e adjunto adverbial

(17) “Estive como refém (/) no presídio Nilton
Gonçalves...”

(18) “... que fosse capaz de negociar (/) mediante crise...”

(19) “... eu estive algemado (/) juntamente com Gileno e
Nilton.”

(20) “Eles não nos feriram gratuitamente (/) sem [...] motivo
algum.”
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Antes e depois de adjunto adverbial intercalado

(21) “já os pastores e as [...] mulheres (/) por espírito de
solidariedade dos amotinados (/) não.”

(22) “Muitas vezes quando estive sentado à porta do
presídio sob a mira dos objetos perfurantes (/) por parte
dos amotinados (/) fiz tudo...”.

(23) “Os amotinados ameaçavam que (/) no caso de [...]
invasão (/) morreríamos todos.”

Entre determinante e nome

(24) “... para ser um [...] psicólogo...”

(25) “... com outros sete [...] colegas...”

(26) “ Já os pastores e as [...] mulheres...”

(27) “E o [...] pior disso tudo...”

(28) “Deus deve ter me dado muita [...] força...”

(29) “A princípio era a [...] própria conscientização a [...]
preparação que cada um de nós...”

(30) “Por força das [...] circunstâncias...”

(31) “... eles não nos feriram (/) sem o [...] motivo...”

(32) “... um negociador (/) nas [...] mãos dos
amotinados...”
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Entre nome e adjetivo

 (33) “... os amotinados [...] inquietos pediam que...”

Entre preposição e nome regido

 (34) “... no caso de [...] invasão...”

Depois da primeira palavra de um grupo entonacional

(35) “... para ser um psicólogo que [...] fosse capaz de
negociar...”

(36) “... nas [...] mãos dos amotinados...”

(37) “... mas [...] infelizmente o alarme já tinha tocado...”

(38) “... porque [...] essa não seria a solução.”

Através da tabela 1, pode-se visualizar as posições sintáticas, no
relato, em que ocorreram as pausas, número e percentual:
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Tabela 1 - Posições em que ocorrem pausas em texto oral:

Os dados da tabela 1 estão representados no gráfico 1, a seguir:

Gráfico 1 - Posições em que ocorrem pausas
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Examinando a tabela 1 e o gráfico 1, observa-se que os resultados,
na sua maioria, confirmam as posições sintáticas de ocorrência previstas
por Cruttenden (1986).

O gráfico 2, por sua vez, indica o percentual de pausas em
fronteiras de grupos entonacionais e em lugares de hesitação:

Gráfico 2 – Pausas em fronteiras de grupos entonacionais
e lugares de hesitação

Nota-se que 51,9% de pausas detectadas indicam fronteiras de
grupos entonacionais. Das pausas, 48,1% foram tomadas como
fenômeno de hesitação (mais comuns em textos orais), pois ocorreram
antes de palavras de conteúdo lexical forte dentro de sintagma nominal, de
sintagma adverbial e depois da primeira palavra de um grupo entonacional.
Essa diferença, entretanto, é estatisticamente insignificante para que
se possa afirmar que ocorreu maior incidência de pausa em maior
constituinte, já que os índices estão muito próximos do ponto neutro
(50%).

É importante salientar, neste ponto, que, no texto analisado, as
fronteiras de grupos entonacionais, marcadas por pausas, são
“evidentes”. Não ocorre confusão com outros fenômenos prosódicos,
tais como: anacrusis e alongamento de vogal de sílaba final.

Em (1)“... deixaria de ser agente de polícia (/) para me tornar um psicólogo
(/) que fosse capaz de negociar (/) mediante a crise que foi instaurada.”; (2)“...
pedimos a Deus (/) que nos mantivesse com força bastante (/) para não desabarmos
em prantos (/) porque [...] essa não era a solução.; e (3) “... que não os visse (/)
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porque isso implicaria em minha derrocada psicológica”, as pausas ocorrem
entre orações. Tais pausas são previsíveis e essa previsibilidade faz
parte da língua, instaurando espaço de significação, pois marcam o
texto como um conjunto de relações significantes individualizadas
em unidades discursivas.

Foi possível observar que, em (4) “Os amotinados [...] inquietos pediam
que nós (/) rezássemos...”; (5) “Nós (/) pedíamos a Deus que nos mantivesse com
força...”; (6) “O pior [...] disso tudo (/) era o botijão”; (7)“Os amotinados (/) não
nos trataram mal”; e (8)“O importante (/) era renegociar”, o falante separa os
enunciados em dois grupos entonacionais. Nesses casos, encontrou-
se a estrutura de tópico e comentário. As pausas encontradas
apresentam-se como uma materialidade simbólica que, além de ser
própria da língua falada, é constitutiva no processo de significação.
Essas pausas funcionam como pistas do que essa ordem significante
(tópico/comentário) pode fazer o interlocutor (ouvinte) compreender
ou não.

Os casos (4), (5), (6), (7) e (8), entretanto, apresentam um
outro constitutivo que tem a ordem significante sujeito/predicado,
formando um grupo entonacional. A materialidade simbólica é
constituída na seguinte ordem: “Os amotinados [...] inquietos pediam que
nós rezássemos...”; “Nós pedíamos a Deus que nos mantivesse com força...”; “O
pior [...] disso tudo era o botijão”; “Os amotinados não nos trataram mal”; e “O
importante era renegociar”, em que nenhuma unidade seria acentuada
por pausa como um dizer importante.

Em (9) “Nós (/) os reféns (/) pedíamos a Deus”, as pausas marcam
fronteiras de um constituinte: o aposto. São, portanto, previsíveis na
língua e funcionam como um lugar de interpretação e significação.
Ao fazer essas pausas, o falante destaca um grupo entonacional como
uma ordem significante importante e necessária no seu dizer. Essas
pausas, ao acentuarem um dizer: “os reféns”, recalcam outros possíveis,
impedindo que o sentido seja outro, que o sentido deslize para
“amotinados” ou “reféns e amotinados”, por exemplo.

Nos casos (10) “...pedíamos (/) força a Deus...”; (11) “... queríamos (/)
as nossas famílias...”; (12) “Os amotinados pediram (/) às autoridades...”,
verificou-se que as pausas ocorrem entre verbos e os objetos. Nesses
casos, as pausas também significam. Fazem parte do jogo sobre as regras
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estabilizadas da língua enquanto sistema simbólico, caracterizando
onde o não dito e o dito fazem sentido, ou seja, caracterizando onde o
não dito (nesse caso, a pausa) constitui o dito. Nesses exemplos, as
ordens significantes acentuadas pela pausas são os objetos: “(/) força a
Deus”, “as nossas famílias...”, “às autoridades”.

Em (13) “Horas de sufoco (/) passamos”, observou-se o fenômeno de
topicalização à esquerda do objeto. Em (14) “Felizmente (/) o alarme já
tinha disparado”; (15) “Durante esses nove dias (/) eu estive algemado...”; e
(16) “Em momento algum (/) os amotinados (/) nos trataram mal”, o fenômeno
de topocalização à esquerda dos adjuntos adverbiais. Todos esses casos
são previsíveis na organização da sintaxe da língua e os elementos
deslocados funcionam como unidades informacionais de destaque no
texto.

Na ordem do discurso, essas pausas materializadas e
presentificadas, nos exemplos, fazem essas unidades significar como
tópicos importantes no dizer, na tentativa de se apagar outros discursos
possíveis que permitam deslizar para outros dizeres, como por exemplo:
“horas de sufoco passamos”; “Felizmente o alarme já tinha disparado”; “Durante
esses nove dias eu estive algemado...”; e “Em momento algum os amotinados (/)
nos trataram mal”, em que as unidades, embora deslocadas, não são
acentuadas .

Já em (17) “Estive como refém (/) no presídio Nilton Gonçalves...”; (18)
“... que fosse capaz de negociar (/) mediante crise...”; (19) “... eu estive algemado
(/) juntamente com Gileno e Nilton”; e (20) “Eles não nos feriram gratuitamente
(/) sem [...] motivo algum”, os grupos entonacionais seguem a ordem
contrária. Temos oração mais adjuntos adverbiais. As pausas, nesses
exemplos, põem em destaque as unidades de informação contidas nas
orações. Se o falante não tivesse feito essas pausas, os enunciados
funcionariam como um grupo entonacional, sem destacar a unidade
informacional contida nos adjuntos: “Estive como refém no presídio Nilton
Gonçalves...”; “... que fosse capaz de negociar mediante crise...”; “... eu estive
algemado juntamente com Gileno e Nilton”; e (20) “Eles não nos feriram
gratuitamente sem [...] motivo algum”.

As pausas que aparecem em (21) “já os pastores e as [...] mulheres (/
) por espírito de solidariedade dos amotinados (/) não”; (22) “Muitas vezes quando
estive sentado à porta do presídio sob a mira dos objetos perfurantes (/) por parte
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dos amotinados (/) fiz tudo...”; e (23) “Os amotinados ameaçavam que (/) no
caso de [...] invasão (/) morreríamos todos”, destacam os grupos
entonacionais, adjuntos adverbiais intercalados, como unidades
informacionais que funcionam como argumentos fortes de um
enunciado maior. Essas unidades informacionais, no entanto, poderiam
não ser acentuadas pelas pausas que, por sua vez, deixariam de
constituir o dito.

Nesses exemplos, as posições em que ocorre pausa são previsíveis
no funcionamento da língua. Mas esse movimento das pausas,
acentuando ora uma ordem significante ora outra, no dizer, indica
que é possível manipular significações estabilizadas e transformar
sentidos, pois estes são produzidos na e pela materialidade da língua.
Em outras palavras, esse poder acentuar ou não, por pausas, uma ordem
significante, no dizer, é possível por causa da equivocidade da língua.

Nos casos (24) “... para ser um [...] psicólogo...”; (25) “... com outros sete
[...] colegas...”; (26) “Já os pastores e as [...] mulheres...”; (27) “E o [...] pior disso
tudo...”; (28) “Deus deve ter me dado muita [...] força...”; (29) “A princípio era
a [...] própria conscientização a [...] preparação que cada um de nós...”; (30) “Por
força das [...] circunstâncias...”; (31) “... eles não nos feriram (/) sem o [...]
motivo...”; (32) “... um negociador (/) nas [...] mãos dos amotinados...”; (33) “...
os amotinados [...] inquietos pediam que...”; (34) “... no caso de [...] invasão...”,
as pausas são do tipo 2. Ocorrem antes de fronteiras de constituintes
menores. São tomadas como fenômeno de hesitação, porque revelam
“dificuldades” que o falante tem de convocar palavras ou seqüências
para tornar possível o seu dizer.

As pausas encontradas em (35) “... para ser um psicólogo que [...]
fosse capaz de negociar...”; (36) “... nas [...] mãos dos amotinados...”; (37) “...mas
[...] infelizmente o alarme já tinha tocado...”; (38) “... porque [...] essa não seria
a solução”, são do tipo 3. Ocorrem depois da primeira palavra dos grupos
entonacionais. São, também, interpretadas como fenômeno de
hesitação. No processo de produção do texto, o falante hesita para
(re)significar e/ou (re)inscrever-se.

Enfim, as pausas que foram encontradas nos casos de (24) a
(38) são constitutivas dos textos orais espontâneos. São formas materiais
que manifestam a instabilidade da língua. Além disso, funcionam como
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lugares de (re)significância. O falante (re)inscreve-se em um processo
de identificação por filiação, deslizando para outra forma de dizer. Ao
fazer essas pausas, o falante “como aquele que cometeu um lapso: não
é ele que o fez, é a sua língua que bifurcou...” (HENRY, 1992, p. 171).

Texto lido oralmente

“Face a qualquer objeto simbólico, o sujeito se encontra na
necessidade de “dar” sentido. E o que é dar sentido? Para o sujeito
que fala é construir sítios de significância [...], é tornar possíveis gestos
de interpretação.” (Eni Orlandi, Interpretação)

Ao fazer a leitura oral do texto solicitado, os leitores8 (1) e (2)
fizeram as seguintes pausas:

Leitor (1)
A rebelião (/) que ocorreu (/) no presídio Nilton Gonçalves (/) foi
horrível (/) Eu (/) e mais alguns colegas (/) fomos tomados como
reféns.
Nos dias de confusão (/) eu (/) deixaria de ser agente de polícia (/)
para me tornar um psicólogo (/) que fosse capaz (/) de negociar com
os presidiários (/) Eu queria resolver aquela situação (/) que deixou
nossas famílias desesperadas.
A polícia (/) ameaçava invadir o presídio (/) o tempo todo (/) E os
amotinados diziam que (/) se a polícia invadisse (/) nós morreríamos
todos.
Foram dias difíceis (/) Não vou me esquecer (/) Pedíamos (/) a Deus
que nos desse (/) a força necessária (/) para que nos mantivéssemos
calmos (/) e não desabássemos em prantos (/) Não podíamos reagir
(/) Só pensávamos (/) em nossas famílias.

8 Os leitores considerados, neste trabalho, possuem o terceiro grau. São considerados
leitores “fluentes”.
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Leitor (2)
A rebelião que ocorreu no presídio Nilton Gonçalves (/) foi horrível
(/) Eu e mais alguns colegas (/) fomos tomados como reféns.
Nos dias de confusão (/) eu deixaria de ser agente de polícia (/) para
me tornar um psicólogo (/) que fosse capaz de negociar com os
presidiários (/) Eu queria resolver aquela situação (/) que deixou
nossas famílias desesperadas.
A polícia ameaçava invadir o presídio o tempo todo (/) E os amotinados
diziam que (/) se a polícia invadisse (/) nós morreríamos todos.
Foram dias difíceis(/) Não vou me esquecer (/) Pedíamos a Deus que
nos desse a força necessária (/) para que nos mantivéssemos calmos
(/) e não desabássemos em prantos (/) Não podíamos reagir (/) Só
pensávamos em nossas famílias.

Comparando a transcrição da leitura oral do leitor (1) com o do
leitor (2), verifica-se que, embora tenha sido solicitado que os leitores
fizessem a leitura oral da mesma materialidade textual, a marcação
de pausas ocorreu de maneira diferente.

As posições sintáticas de ocorrência e número de pausas podem
ser visualizados na tabela 2, a seguir:

Tabela 2 – Posições em que ocorrem pausas
                 em texto lido oralmente:
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Como se pode observar na tabela 2, o leitor (1) fez vinte e quatro
pausas. Tais pausas ocorreram em oito posições sintáticas que indicam
fronteiras de grupos entonacionais: entre orações; entre sujeito e
predicado; depois do primeiro núcleo do sujeito composto; antes de
oração intercalada; depois de adjunto adverbial deslocado à esquerda;
entre oração e adjunto adverbial; entre verbo e objeto; e entre nome
e complemento. Ressalta-se que a pausa entre o sujeito e predicado
transformou a estrutura em tópico e comentário.

Voltando à tabela 2, podemos observar que o leitor (2) fez quinze
pausas, distribuídas em três posições: entre orações; antes e depois de
oração intercalada; e depois de adjunto adverbial deslocado à
esquerda.

Analisando a tabela 2, é possível perceber que, tanto na leitura
oral feita pelo leitor (1) quanto na leitura oral feita pelo leitor (2), as
pausas ocorreram em fronteiras de grupos entonacionais. Não ocorreram
pausas de hesitação. Esse fato parece indicar que, em leitura oral
feita por leitores “fluentes”, as pausas do tipo 1 são previsíveis. Já as
pausas do tipo 2 e 3 não são comuns.

Verificando a tabela 2, percebe-se, ainda, que os dois leitores
coincidiram em fazer pausas entre orações, depois de adjunto adverbial
deslocado à esquerda, e antes e depois de oração intercalada. Os
dados que mostram a coincidência de destaque das mesmas unidades
informacionais podem ser interpretados como manifestação de
identificação dos leitores reais com o leitor previsto no texto. A
pontuação do texto escrito aparece como censura dos processos de
significação do texto lido e funciona como uma interdição à
interpretação, inscrevendo, de certa forma, as posições sintáticas onde
deve ser feitas as pausas pelo intérprete ideal, previsto para fazer leitura
oral linear e superficial.

Acontece, entretanto, que o leitor (1) fez vinte e quatro pausas
e o leitor (2) fez quinze pausas; que o leitor (1) marcou pausas em oito
posições sintáticas e o leitor (2), somente em três posições. Por que o
leitor (2) não fez pausas em todos lugares feitos pelo leitor (1)? Por que as
pausas ocorreram nesses e não em outros lugares?

Os fatos observados nos levam a postular que as pausas feitas
pelos leitores (1) e (2), considerados fluentes, funcionam como “sítios
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de significância”, como espaço possível de singularidade9 dos leitores.
Se o leitor (2) não fez pausas em todas as posições sintáticas feitas
pelo leitor (1) é porque, apesar da interdição imposta pela pontuação,
a leitura é um ato singular. Assim, o fato de os leitores terem se
movimentado diferentemente, ao ler oralmente o texto escrito,
significa diferentes gestos de interpretação que dão identidade aos
sentidos e aos leitores.

Esse movimento diferente dos leitores (1) e (2) é possível porque
há “um real constitutivamente estranho à univocidade lógica”
(PÊCHEUX, 198, p. 43).

Na materialidade textual imposta aos leitores (1) e (2), está
inscrito um leitor virtual, um intérprete ideal. Mas o leitor (1) não
se reconhece nesse leitor virtual, como podemos observar:

9 Singularidade que não está ligada à individualidade.
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O leitor (1), ao fazer vinte e quatro pausas, resiste à leitura
imposta e, pelo processo de contra-indentificação à posição de sujeito-
leitor prevista na materialidade textual, acentua outras ordens
significantes no texto, produzindo contradições. Em outras palavras,
desliza-se para outras formas de dizer, mostrando que há outros lugares
para significar, que há outra leitura, outra posição de sujeito-leitor
que pode (re)significar.

O leitor (2), por sua vez, identifica-se com a posição de sujeito-
leitor prevista na materialidade textual, apontando para uma forma
de significar diferente da apontada pelo leitor (1).

Enfim, as pausas feitas pelos leitores (1) e (2), durante a leitura
oral do texto escrito, indicam movimentos concomitantes e ao mesmo
tempo antagônicos de leituras. Isso nos leva a crer que há efeitos-
leitores nos leitores10 (1) e (2), correspondentes ao outro constitutivo
que abre a possibilidade de interpretar. Esses efeitos-leitores são
resultados das relações de identificação ou contra-identificação entre
os leitores reais e as posições de sujeito-leitor, inscritas no interdiscurso.

Além disso, o movimento das pausas, encontrado nas leituras
feitas pelos dois leitores, aponta para um funcionamento de autoria
que tenta imobilizar nos “sítios de (re)significância” o que se
movimenta pelo interdiscurso. Os leitores (1) e (2) se representam no
lugar do autor e, pela função autoria, jogam na configuração da
unidade textual.

10 Ao tratar da questão sobre leitor e efeitos-leitores, Indursky (1998, p. 191-2) afirma
que um mesmo sujeito- leitor não pode identificar-se com diferentes efeitos-leitores,
salientando que passar de um sujeitor-leitor para outro pode significar uma troca no nível
do sujeito empírico, mas que passar de um efeito leitor a outro implica necessariamente
passar de uma formação discursiva para outra. Desconfio, entretanto, que pode haver
efeitos-leitores num mesmo leitor, ou seja, a partir da mesma materialidade textual, um
leitor real pode produzir leituras diferentes, identificando-se num determinado momento
e contra-identificando-se, em outro; pode salientar, com pausas, uma ordem significante
como uma unidade importante no texto, num determinado momento, e deslizar para
outra forma de dizer, em outro, por exemplo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise, foi possível observar que, embora, nos textos
orais, sejam mais comuns as pausas de hesitação, no relato de
experiência pessoal, ocorreu um percentual semelhante de pausas
demarcadoras de fronteiras de grupos entonacionais e de pausas de
hesitação. Isto indica que a ocorrência destas ou daquelas, em textos
orais espontâneos, por exemplo, não são auto-evidentes.

No tocante ao texto escrito falado, tanto o leitor (1) quanto o
leitor (2) fizeram pausas demarcando somente fronteiras de grupos
entonacionais. Tal fato parece indicar que pausas de hesitação em
textos escritos falados não são evidentes e nem aparentes.

Um outro ponto importante observado diz respeito às posições
sintáticas em que ocorreram as pausas. Em se tratando daquelas
demarcadoras de fronteiras entonacionais, verificou-se que, em relato
de experiência pessoal, as pausas podem ocorrer: entre orações; entre
sujeito e predicado; entre verbo e objeto; depois de adjunto adverbial
deslocado à esquerda; entre oração e adjunto adverbial; antes e depois de
adjunto adverbial intercalado e de aposto; e depois de objeto topicalizado à
esquerda. E que, em textos escritos falados, podem ocorrer: entre
orações; entre sujeito e predicado; depois do primeiro núcleo de sujeito
composto; antes e depois de oração intercalada; depois de adjunto adverbial
deslocado à esquerda; entre oração e adjunto adverbial; entre verbo e objeto;
e entre nome e complemento.

No tocante àquelas que foram tomadas como fenômenos de
hesitação, observou-se que, em relato de experiência pessoal, podem
ocorrer entre determinante e nome; entre nome e adjetivo; entre preposição
e nome regido; depois da primeira palavra de um grupo entonacional. E
que, em textos escritos falados por leitores fluentes, esse tipo de pausa
parece não ser comum.

Com relação ao funcionamento discursivo das pausas, foi possível
observar que:

a)em textos orais espontâneos, as pausas parecem ocorrer em
lugares esperados e, por vezes, inesperados, mas possíveis, dada
a equivocidade da língua, que é indefinida e indeterminada;
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funcionam como um dos lugares em que se pode acentuar
uma ordem significante (ver casos de 1 a 23) ou convocar um
outro dizer (ver casos de 24 a 38), funcionando, nesses casos,
como “sítios de (re) significância”, através dos quais, o falante
(re)inscreve-se em um processo de identificação por filiação,
deslizando para outra forma de dizer; funcionam como espaços
possíveis de singularidade de leitores fluentes, assim como
espaços de resistência ao univocamente estável, apesar da
interdição à leitura;

b)em leitura oral de textos escritos, as pausas funcionam como
“sítios de significância” e de identidade que podem ser
ocupados por efeitos-leitores diferentes, resultados da
manisfestação de identificação ou contra-identificação dos
leitores; funcionam, também, como lugares de manifestação
de autoria dos leitores.

Depois do exposto, postula-se que as pausas funcionam como
formas materiais que manifestam a instabilidade e o equívoco da língua.
Não se juntam ao dito, mas o constituem.
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RESUMO

A forma como as mulheres vítimas de estupro são tratadas pelo
sistema judiciário é vista por muitas pesquisadoras como dura e
discriminatória, chegando a ser comparada com “uma reprodução da
violência de gênero” (PIMENTEL e PANDJIARJIAN, 2000), ou com
um “estupro duplo” (ADLER, 1987). O presente artigo explora uma
dimensão específica deste “estupro duplo”: o discurso usado em
decisões de apelação (acórdãos) em julgamentos de estupro. Este estudo
investiga como as estruturas lingüísticas e discursivas presentes nas
decisões de apelação contribuem para a reprodução da violência de
gênero observada em sentenças de julgamentos de estupro. A análise
dos dados indica que as decisões de apelação em casos de estupro
retratam o evento e seus participantes de formas distintas, dependendo
de como a agressão sexual é descrita e categorizada pelos juízes de
apelação. Esse sistema de classificação reflete e constrói uma gama
de mitos sexuais e pressupostos ideológicos sobre como homens e
mulheres se comportam e se relacionam, e determina a distribuição
de culpa, disciplina e punição, e quem é escalado para os papéis de
“vítima” e de “vilão”. Os resultados desta investigação são relevantes
para a grande área da Lingüística Aplicada, particularmente para a
área do discurso jurídico, uma área em franco crescimento
internacional, mas que ainda apresenta poucos trabalhos de pesquisa
e poucas publicações no Brasil.
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INTRODUÇÃO

O problema da violência sexual é atual e preocupante. Quase
todos os dias vemos reportagens na mídia sobre estupro, abuso sexual,
assédio sexual, incesto, etc. E o discurso da mídia não é o único
discurso público que registra e constrói a questão da violência sexual.
Um dos discursos que freqüentemente lida com este tema é o discurso
jurídico, mais especificamente o discurso do sistema jurídico criminal,
durante o julgamento de crimes sexuais, por exemplo.

Este artigo analisa um tipo específico de discurso jurídico, o
discurso de sentenças de segundo grau em casos de estupro, com o
objetivo de investigar questões relacionadas a representações de
gênero2 e relações de poder expressas e construídas através deste tipo
discursivo. Uma premissa básica adotada neste trabalho é a de que,
embora o sistema jurídico materialize ideais abstratos como os conceitos
de “justiça” e “imparcialidade”, freqüentemente ele também produz
exemplos de injustiça, dominação e opressão. Uma das áreas marcadas
pelo tratamento desigual, o uso de estereótipos e até mesmo o abuso,
é o tratamento legal dado a mulheres vítimas de estupro.

Para investigar relações e representações de gênero no discurso
da lei, este trabalho realiza uma análise discursiva crítica de decisões
de apelação britânicas3 em casos de estupro de mulheres jovens e
adultas. Estas decisões judiciais, chamadas em inglês de reported
appellate decisions (que no sistema jurídico brasileiro correspondem

2 No escopo deste artigo, entende-se “gênero” como a soma de elementos psicológicos,
sociais e culturais que formam a feminilidade e a masculinidade, distinto do conceito de
“sexo”, que se refere a aspectos biológicos ou anatômicos do ser humano, ou a relações
sexuais (Dio Bleichmar 1988).
3 O presente trabalho foi produzido no Programa de Pós-Graduação em Inglês da
Universidade Federal de Santa Catarina; daí o uso de um corpus em inglês. Entretanto,
podemos dizer que, embora os sistemas jurídicos brasileiro e britânico sejam diferentes em
vários aspectos, o discurso judicial brasileiro também se baseia em mitos e estereótipos
sobre a sexualidade e as relações de gênero (ver KUPKA, 1998; GROSSI e TEIXEIRA,
2000; PIMENTEL e PANDJIARJIAN, 2000).
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aos nossos acórdãos), são textos onde as relações de gênero e de poder
se entrecruzam. As decisões de apelação são produzidas por cortes
superiores, e posteriormente são selecionadas e publicadas em coleções
próprias (law reports).

As decisões de apelação exercem influência sobre três áreas
distintas no sistema jurídico inglês: primeiro, e de forma mais imediata,
sobre as vidas dos indivíduos diretamente envolvidos com elas (e.g., o
apelante e a vítima); segundo, as decisões de apelação também ocupam
um papel didático, uma vez que são utilizadas em faculdades de direito
para o ensino da lei; e terceiro, elas funcionam como fontes de direito
ao serem usadas como precedentes em decisões futuras. No sistema
jurídico britânico, as cortes são obrigadas a decidir com base em
precedentes, isto é, decisões anteriores têm que ser levadas em
consideração no julgamento de novos casos. Este gênero textual foi
selecionado para análise devido a sua importância, impacto e
relevância.

Meu interesse em analisar estes textos tem a ver com questões
de gênero e poder. Desta forma, minha análise foi guiada pelas
seguintes perguntas:

a)Como homens, mulheres, relações de gênero e a sexualidade
são descritas e representadas no discurso de decisões de
apelação em casos de estupro?

b)Até que ponto a forma como o discurso judicial retrata
estupradores e vítimas baseia-se em mitos, estereótipos e
pressuposições ideológicas sobre os homens, as mulheres e a
sexualidade?

c)Qual é a influência exercida pelas representações e
categorizações dos agressores e das vítimas de estupro,
presentes no discurso jurídico, nas sentenças dadas a homens
que cometem estupro?

Para responder a estas questões, eu investiguei um corpus de 50
decisões de apelação em casos de estupro, publicadas numa coleção
oficial britânica, entitulada Criminal Appeal Reports. As decisões foram
coletadas em 1996 e 1998 na biblioteca da University of London, e
cobrem um período de cerca de 10 anos, entre 1986 e 1997.



139Linguagem em (Dis)curso, Tubarão, v. 3, n. 1, p. 135-155, jul./dez. 2002

No que diz respeito ao arcabouço teórico, este trabalho está
baseado no aparato teórico e metodológico oferecido pela Análise
Crítica do Discurso (ACD), uma vertente da análise do discurso que
teoriza a linguagem como prática social. De acordo com Norman
Fairclough (1989), o termo “crítica” indica que esta abordagem propõe-
se a investigar textos (escritos ou falados) a procura de evidências de
como as estruturas e as práticas sociais determinam a escolha de
elementos lingüísticos num texto, e quais são os efeitos destas escolhas
lingüísticas sobre as estruturas e práticas sociais (natureza bidirecional
do discurso).

No que concerne à metodologia utilizada, foram analisadas as
escolhas lexicais presentes nas decisões de apelação. Meu interesse
em analisar o vocabulário destas decisões jurídicas não foi investigar
um jargão profissional distinto, mas conferir se as escolhas lexicais dos
produtores de decisões jurídicas indicam um sistema de classificação,
ou categorizarão, dos eventos que deram origem a estes textos e de
seus participantes (especialmente do apelante e da ofendida). Este
vocabulário, que não está restrito ao discurso legal, é, ainda assim,
uma indicação de como o sistema jurídico criminal separa pessoas e
eventos em grupos ou classes e de que visão(ões) de mundo este
sistema de categorização expressa.

I - DISCUSSÃO

Este trabalho ilustra e discute a forma como os principais
participantes do evento “estupro”, i.e., o réu e a vítima, são
representados e categorizados pelo discurso judicial de sentenças de
apelação. Para fins organizacionais, o artigo está dividido em duas
grandes seções: A) a ofendida (ou a “vítima” do estupro); e B) o
apelante (ou o “estuprador”).
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A. A OFENDIDA

Em termos gerais, a ideologia judicial representa a ofendida de
duas formas: ou como uma vítima “genuína” de estupro, ou como uma
vítima não-genuína (ou não prototípica). A atribuição de um destes
dois papéis depende da presença ou ausência de uma série de fatores
relacionados à mulher em si, a seu agressor, e à forma como ela reagiu
à agressão. A seguir serão apresentadas, através de excertos retirados
do corpus, as características que, segundo a visão judicial, ajudam a
definir se uma mulher é ou não uma vítima típica de estupro. Estas
características estão diretamente ligadas a mitos presentes em nossa
sociedade sobre o comportamento feminino. A atribuição dos papéis
de vítima genuína ou não-genuína traz sérias conseqüências tanto
para o apelante quanto para a ofendida.

A análise dos dados indica que certas categorias de mulheres
são mais facilmente descritas como vítimas genuínas. Elas são: virgens,
mulheres muito jovens, senhoras idosas, mulheres que resistiram
fisicamente ao ataque, ou mulheres que foram estupradas por parceiros
e que expressaram o desejo de perdoá-los. Por outro lado, outras
categorias de mulheres foram raramente representadas como vítimas
“genuínas” de estupro. São elas: mulheres estupradas por parceiros
atuais ou ex-parceiros; mulheres descritas como promíscuas,
imprudentes, etc.; e mulheres cujas versões dos eventos foram tratadas
com desconfiança, e que foram portanto descritas como mentirosas
em potencial. Devido a limitações de espaço, ilustrarei e discutirei
aqui apenas algumas destas categorias.

A1. VÍTIMAS GENUÍNAS

Começarei os exemplos com as vítimas “genuínas”, isto é, virgens,
senhoras idosas e esposas que perdoam. Do ponto de vista judicial, o
estupro “padrão” é aquele onde o agressor é um estranho, a vítima



141Linguagem em (Dis)curso, Tubarão, v. 3, n. 1, p. 135-155, jul./dez. 2002

está dominada fisicamente e não “contribuiu” para o ataque, e a relação
sexual é completa. Se a vítima de estupro conseguir se caracterizar,
durante o julgamento, como livre de culpa, sexualmente não disponível
ao agressor, e desconhecida para o mesmo, ela provavelmente será
tratada como vítima “genuína” e receberá a simpatia e a proteção da
corte. Virgens, moças muito jovens, senhoras idosas, mulheres que
opuseram resistência física, e mulheres que perdoaram a agressão sofrida
dos parceiros, têm chances muito maiores de serem retratadas como
“verdadeiras” vítimas.

A Virgem (A Madona)

O conceito da virgem está ligado ao mito da Madona, a mulher
sexualmente pura e intocada. A virgindade da vítima é considerada
um fator agravante num julgamento de estupro. Atualmente, os juízes
de apelação ingleses justificam a proteção concedida a virgens não
mais em termos da perda da reputação da mulher, mas em função do
trauma psicológico resultante do fato do estupro ter sido a primeira
experiência sexual da vítima.

Este é o caso descrito no exemplo abaixo, onde um ladrão estuprou
uma jovem de 17 anos depois de ter invadido a casa da mesma. A
sentença dada ao réu é aumentada pelos juízes de segundo grau, uma
vez que o estupro foi a primeira experiência sexual da vítima:

Six years’ imprisonment for rape and false imprisonment by a burglar
increased to nine years.
In the early hours of the morning he [the appellant] entered a house
occupied by two sisters, one of whom was six months pregnant. The
offender threatened to kill both of them, and then raped the younger
of the two sisters and indecently assaulted her by pushing his penis
into her mouth and his fingers into her vagina.
The case arose out of an appalling incident which occurred on March
22, 1993. At the time the victim was a virgin aged 17.
Secondly, it is submitted that this was a young girl of 17 who had not
had sexual intercourse before, and accordingly the experience was
the more stressful and distressing to her on that account.  [Attorney-
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General’s Reference No. 16 of 1993 (Shane Lee Goddard) –
Estupro cometido por um desconhecido – sentença de 6 anos
aumentada para 9.]

A virgindade da vítima é uma prova quase incontestável de sua
“boa reputação”, e como tal contribui para sua credibilidade como
testemunha. Assim, quando a vítima é virgem, o acusado será quase
que certamente condenado, e a ofendida será tratada com simpatia
pela corte.

A esposa que perdoa

Outra categoria de mulheres descritas pelo discurso judicial
como vítimas “verdadeiras” é a das mulheres estupradas por seus
parceiros, e que são capazes de perdoá-los. Como foi dito
anteriormente, o estupro típico, considerado sério, é aquele cometido
por um homem contra uma mulher de boa reputação, sexualmente
não disponível, e desconhecida para o agressor. Portanto, em termos
de representação discursiva, mulheres estupradas por homens com
quem tinham (ou tiveram) um relacionamento amoroso constituem
uma categoria fronteiriça: elas geralmente não são retratadas como
vítimas “verdadeiras” porque, do ponto de vista judicial, seu trauma
é diminuído pelo grau de intimidade que possuíam com o agressor.
Entretanto, estas mulheres podem ser representadas positivamente,
dependendo de como reagiram ao ataque. Reações de compaixão e
perdão conquistam para estas ofendidas elogios dos juízes de apelação,
ao mesmo tempo em que garantem uma redução na sentença do
apelante.

O exemplo seguinte provém de um caso onde o perdão da vítima
resulta na redução da sentença do apelante. Neste caso em particular,
tanto o juiz de primeira instância quanto os juízes de apelação foram
generosos em elogios para a atitude conciliatória da vítima:

Six years’ imprisonment for the rape of a former partner reduced to
five years.
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Rape was rape whether it was within a relationship, after the
termination of a relationship or between strangers  [...] The fact that
the victim had attempted to withdraw the charge and indicated that
she had forgiven the appellant suggested that the psychological and
mental suffering must be less than in other circumstances. The
forgiveness of the victim provided some mitigation. The sentence
would be reduced to five years.
However, it seems to us that Mrs. E. is one of those remarkable women
who is prepared to forgive, and has forgiven, that which was done to
her by somebody whom she loved and probably still does love.
Accordingly, some mitigation must be seen in that one factor. It is not
provided by anything which this appellant has done; it is provided by
the forgiveness of his victim. [James Kevin Hutchinson 1993 –
Estupro marital – Sentença de 6 anos reduzida para 5.]

A vítima é construída como uma mulher “sofredora”, dividida
entre seu amor e lealdade para com o apelante e a queixa de estupro
feita anteriormente, que ela inclusive tenta retirar. A imagem da
mulher que sofre e luta por seu relacionamento faz parte do ideal
hegemônico de feminilidade, e é usada pelos juízes para retratar esposas
que perdoam numa luz favorável. A resposta do sistema jurídico
criminal ao dilema emocional vivido por estas mulheres é interpretar
sua tentativa de perdoar o agressor e esquecer o evento como um
fator atenuante, tornando o caso menos sério e a sentença do apelante
mais curta.

A2. VÍTIMAS NÃO-GENUÍNAS

Durante um julgamento de estupro, mulheres que não
conseguem construir a imagem de vítimas “genuínas” são tratadas
duramente pelas cortes criminais. Mulheres que se relacionaram
anteriormente com o agressor, ou mulheres com um passado sexual
“notório”, são vistas como tendo perdido o status de “vítimas”; este
tipo de ofendida é geralmente vista como uma mulher que “saiu da
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linha” e provocou o ataque sofrido (ou até mesmo o forjou). Vítimas
não-genuínas, mesmo quando o acusado é condenado, não são tratadas
pela corte com simpatia. A seriedade do evento será provavelmente
minimizada, e a sentença será mais curta, ou será diminuída pela
corte de apelação.

A parceira ou ex-parceira

Devido a limitações de espaço, só ilustrarei aqui uma categoria
de vítimas consideradas não-genuínas, a de mulheres estupradas por
parceiros atuais ou passados. Muitos juízes acreditam que uma relação
prévia entre o agressor e a vítima ocupa um papel crucial nos
julgamentos de estupro e nas decisões de apelação, tanto no que se
refere à forma como o acusado, a reclamante e o evento são
representados, como no que diz respeito à duração da sentença.

Nos dois exemplos que se seguem, dois homens que estupraram
suas parceiras tiveram suas sentenças diminuídas em nível de apelação
uma vez que o estupro marital foi descrito como menos sério do que
um estupro cometido por um estranho:

Six years’ imprisonment for the rape of his wife by an estranged
husband reduced to five years.
Held: the Court had recognised that a distinction might be drawn
between cases of rape by a stranger and rape by a former husband or
co-habitee. The offence was carefully committed in the complainant’s
own home; the appellant had entered by stealth and cut the
telephone wires. However, the sentence would be reduced to five
years. [Robert C., 1993 - Estupro marital – Sentença de 6 anos
reduzida para 5]
Three years’ imprisonment for the rape of a wife by a husband, while
the parties were still cohabiting and sharing a bed, reduced to 18
months.
Held: sentencing for rape committed by a man on his wife or person
with whom he had previously lived had been considered in Berry
(1988) 10 Cr.App.R.(S.) 13, where it had been recognised that the
previous settled relationship might make the offence less serious than
it otherwise would have been. [Paul Richard M. 1994 – Estupro
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marital durante a constância do relacionamento – sentença de
3 anos reduzida para 1 ½.]

A crença de que a existência de uma relação prévia entre agressor
e vítima torna o evento menos traumático ainda está fortemente
enraizada na cultura jurídica. Entretanto, evidências de pesquisas e
levantamentos feitos com mulheres agredidas sexualmente indicam o
oposto. O estupro cometido por um homem conhecido pode ser mais
traumático do que aquele cometido por um estranho, uma vez que
provoca na vítima sentimentos de quebra de confiança, culpa e
rejeição; além disso, têm sido registrados mais danos a longo prazo
entre vítimas de estupro marital do que entre mulheres estupradas
por estranhos (ADLER, 1987; RHODE, 1989; BERGEN, 1996).
Pesquisas americanas e canadenses indicam que mulheres estupradas
por parceiros correm mais riscos de serem mortas por eles (DUTTON,
1995; BERGEN, 1996). Ainda assim, o sistema jurídico criminal
considera estes casos menos sérios do que casos de estupro cometidos
por um estranho.

B. O APELANTE

Assim como as vítimas de estupro, os estupradores também são
classificados pelo discurso judicial britânico em diferentes tipos. A
partir da análise dos dados foi possível observar que os apelantes eram
divididos em dois grandes grupos: os estupradores desconhecidos e os
estupradores familiares. As diferentes categorias utilizadas para definir
os agressores têm um impacto direto na forma como o acusado é julgado
e sentenciado. O discurso judicial sobre o estupro recorre a três padrões
de nomenclatura para representar (e rotular) o agressor num caso de
estupro: termos negativos; termos da área de psicologia/psiquiatria; e
termos de simpatia. Estes padrões de nomenclatura indicam como o
agressor e o evento são vistos pelo sistema jurídico criminal, e também
representam uma tentativa dos juízes de dar conta do fenômeno da
violência sexual contra a mulher.
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B1. ESTUPRADORES DESCONHECIDOS

 O “monstro”

O primeiro padrão de nomenclatura usado para se referir a
estupradores desconhecidos, termos negativos, indica que o evento é
considerado sério e que o agressor é visto como perigoso, criminoso e
distinto do grupo de homens “normais”. Os dados mostram que os
estupradores desconhecidos não são diretamente classificados como
“monstros”. Ainda assim, estes agressores e seu comportamento são
descritos de forma desfavorável através do uso de termos negativos.

Nos exemplos abaixo, os apelantes são caracterizados como um
“perigo” para a sociedade e para as mulheres e, portanto, sentenciados
a longos períodos de prisão:

Fourteen years’ imprisonment, passed as a longer than normal
sentence under the Criminal Justice Act 1991, s.2(2)(b), upheld for
rape.
The appellant’s record of violent sexual crime was appalling and the
present offences involved a combination of sex and violence. The
appellant was a clear danger to the public [...]
The appellant is aged 52 [...] It is the appellant’s record of violent
sexual crime that must give any court great concern.
His record, therefore, shows in broad terms that in the space of 20
years the appellant had committed two offences of rape, three
offences of buggery and one offence of attempted buggery, with a
clear pattern of violence associated with those sexual offences.
[Joseph Kennan 1995 – estupro de uma jovem prostituta –
sentença de 14 anos mantida.]
A sentence of life imprisonment substituted for a sentence of eight
years’ imprisonment in the case of a man convicted of rape committed
at knife point who had been convicted of four similar offences on a
previous occasion.
Held: The criteria for a discretionary life sentence had been laid
down in Hodgson (1967) 52 Cr.App.R. 115 [...] They were that the
offence was grave enough to warrant a very long sentence; that the
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offender was shown to be of an unstable character and likely to
commit further offences, and that if the further offences were
committed, the consequences to the public would be very grave.
There was no doubt that the first and the third of these criteria were
satisfied; so far as the second was concerned, it was well established
that there was no need for medical evidence to be led in order to
establish that the offender was likely to commit further offences of
the same kind [...] Looking at the whole of the offender’s history, the
Court had come to the conclusion that he constituted a danger to
female members of the public and would remain so for an indefinite
period. The Court would accordingly substitute a sentence of life
imprisonment for the sentence of eight years’ imprisonment imposed
for the rape. [Attorney-General’s Reference No. 25 of 1995
(Sylvester Semper) – Estupro cometido por um estranho –
sentença de 8 anos substituída por prisão perpétua.]

Os dois apelantes acima são descritos como homens com fortes
tendências criminais e históricos de condenações anteriores.
Consequentemente, suas sentenças são longas, variando de 14 anos a
prisão perpétua.

O criminoso desequilibrado

Outro padrão de nomenclatura usado para referir- se a
estupradores desconhecidos é o uso de termos psicológicos/
psiquiátricos. Similar ao uso de termos negativos, a escolha de termos
e explicações dos discursos da psicologia e da psiquiatria para descrever
estupradores desconhecidos também os retrata como homens perigosos,
porém devido a sérios problemas psicológicos, psiquiátricos, ou ao uso
de drogas. Nos dois exemplos seguintes, os apelantes são considerados
perigosos e sentenciados a longos termos de prisão devido a sua
instabilidade mental ou ao abuso de drogas:

Twelve years’ imprisonment specified under the Criminal Justice
Act 1991, s. 34 in conjunction with a sentence of life imprisonment imposed
for repeated rapes of ill or mentally deficient women reduced to 10 years.
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Over a period of three years the appellant committed offences
against five mentally deficient women, some of whom were resident
in a hospital where the appellant had been employed for many years
as a nursing assistant.

The appellant is 51 [...] The pre-sentence report indicated that
he came from a family who were generally of dull or very dull intellect.
He was sexually abused as a child. He was an unwanted child and
eventually was made the subject of a care order on the grounds of
neglect. [Michael Fox 1994 - Stranger rape – prisão perpétua –
período para liberdade condicional reduzido de 12 para 10 anos.]

The appellant, aged 34 with a bad criminal record but with no
convictions for sexual offences, repeatedly raped two women after
threatening them with a knife, one at night in her home and the
other five days later in an underground garage whence he had dragged
her by the throat.

On arrest he admitted the offences, adding that he had been
drinking and taking drugs on both occasions. At his trial he pleaded
guilty to the offences. Medical and psychiatric reports showed mental
instability but no evidence that the appellant would benefit from
psychiatric treatment. He was sentenced to concurrent terms of life
imprisonment, the recorder remarking that his duty was not merely to
punish and exert deterence [sic], but rather more importantly to ensure
the protection of women.

Held, [...] in the light of the further evidence of mental
instability contained in the psychiatric reports, the Court took the
view that the sentence of life imprisonment by the recorder was correct.
[Robert Dempster 1987 – estupro cometido por um estranho –
sentença de prisão perpétua mantida.]

A caracterização da maior parte dos estupradores desconhecidos
como “monstros” ou como mentalmente “anormais” implica que eles
estão fora do grupo de homens “normais”. Essa dicotomia (homens
normais x homens anormais) serve como proteção social, na medida em
que indica que os estupros “verdadeiros”, sérios, são cometidos por
homens moral ou psicologicamente deficientes que atacam mulheres
desconhecidas e inocentes, enquanto que homens normais não se
comportam dessa forma (e a sociedade não pode ser responsabilizada
pelo comportamento perturbado ou sociopata de certos indivíduos).
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B2. O ESTUPRADOR CONHECIDO

O marido desesperado

O último padrão de nomenclatura encontrado nos dados
corresponde aos termos de simpatia, usados para referir-se a homens
que estupraram suas parceiras. Este recurso lingüístico representa uma
tentativa judicial de tratar o agressor com simpatia e benevolência, e
de explicar e normalizar suas ações. Como mostrei acima, ao descrever
o comportamento de estupradores desconhecidos, os juízes de apelação
geralmente atribuem suas ações a tendências criminais ou a problemas
mentais. O mesmo não acontece durante o julgamento de homens
que estupraram suas parceiras (presentes ou passadas). Em casos de
estupro marital, o raciocínio judicial é o de que homens que forçam
suas parceiras a manterem relações sexuais não são levados por uma
sexualidade descontrolada, ou por tendências criminosas, mas por uma
mistura de amor frustrado, dor, stress e desespero. Dessa maneira, eles
não se enquadram na categoria de estupradores “verdadeiros” e
perigosos.

A seguir, apresento um exemplo de um caso onde um homem
que havia estuprado sua esposa é descrito com simpatia, e sua sentença
é reduzida:

The appellant had lived with the complainant for some years and
later married her; they had two children. The relationship
deteriorated and the appellant left the matrimonial home [...] the
appellant was seen by a psychiatrist who found him very depressed.
On two occasions the appellant assaulted the complainant.
The appellant was 38 years of age and a man of exemplary character.
He had been in the army and had received glowing reports from the
army when he left.
On August 31, the psychiatrist found the appellant to have been very
depressed and weepy when recounting the problems he was having
with his wife. He was described as “a very dependent kind of
personality”. It appears he had depended heavily on his wife. The
report says that he was diagnosed as suffering from a reactive
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depression with associated anxiety symptoms, secondary to his wife
leaving him.
As to the instant offence the [psychiatric] report was not definite in
its terms. It was possible that he was still in a depressed state of mind
when the incident occurred. When depressed, anxious people can
act in an irrational way due to their confused state of mind. Human
experience, we suppose, leads one to accept readily that people who
are depressed may act in an irrational way […]
We are told he was on an emotional roller coaster [...]
[...] He was concerned because in his confused state he found it
difficult to accept that sometimes the wife would apparently be ready
to grant the access to the children which he desired and on other
occasions she would not.
It was therefore a sad situation and of course any sentencing judge is
going to try to see what caused this change in this man’s behaviour [...]
The man had been gravely distressed both by the separation and the fact
that his wife had a new man in her life but, he said, it was a grave offence
and wholly unacceptable in any civilised society, and so it is.
Held: courts are now far more aware of the sort of cruelty that can be
inflicted by a man on his wife. The Court had come to the conclusion
that some reduction in the sentence was appropriate, and would substitute
a sentence of two years for the original sentence.  [Wayne B. 1996 –
Estupro marital – sentença de 2 ½ anos reduzida para 2.]

Neste caso, o caráter do apelante é descrito como “exemplar”
até que dois eventos específicos provocam uma mudança: o fim do
casamento e a infidelidade da esposa. O comportamento da esposa é
retratado como a causa dos problemas do apelante. A esposa é descrita
como irracional e vingativa, o que serve de reforço à explicação do
porquê o apelante tornou-se deprimido, confuso, e finalmente agressivo
em relação a ela. Os juízes usam o discurso psiquiátrico para
representar o comportamento do apelante de forma compreensível.
Suas ações são criticadas e definidas como “inaceitáveis”, mas também
são explicadas como o resultado de depressão, ansiedade e desespero.
Os juízes de apelação expressam um grande interesse em recuperar e
entender as causas do comportamento do apelante, indiretamente
descrevendo a esposa como a verdadeira responsável por sua depressão,
ansiedade e agressão.
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II - COMENTÁRIOS FINAIS

O discurso judicial sobre o estupro é bastante contraditório. Se
por um lado ele apresenta alguns traços de mudanças culturais e
sociais, por outro lado este mesmo discurso lança mão de mitos e
estereótipos sobre gênero e sexualidade, e com freqüência constrói
um quadro contraditório da atitude jurídica oficial em relação à
violência sexual contra a mulher.

Ao mesmo tempo que condena atos de violência contra a mulher,
a retórica oficial das decisões de apelação em casos de estupro incorpora
e reforça uma ideologia de discriminação sexual e de gênero. As
decisões de apelação britânicas são bastante rigorosas com o estupro
cometido por um estranho, mas muito menos críticas com os estupros
cometidos por homens conhecidos ou por parceiros das vítimas. Os
valores que estas decisões judiciais procuram proteger em primeiro
lugar ainda são a virgindade, o bom nome das mulheres, a família
nuclear, o casamento, a santidade do lar, e não os direitos e liberdades
sociais e sexuais da mulher moderna. Como todos os tipos de mulheres
são vítimas de estupro, não somente jovens virgens ou senhoras idosas,
muitas mulheres que não conseguem se enquadrar no protótipo da
vítima “genuína” descobrem-se fora do manto protetor da lei, e muitos
agressores acabam sendo absolvidos, ou recebendo formas amenas de
punição legal. A conclusão é que o tratamento dado, tanto ao agressor
quanto à vítima em julgamentos de estupro, e as sentenças de prisão
concedidas nestes julgamentos dependem em grande parte da
representação discursiva do evento e de seus atores. A forma como
diferentes agressores sexuais são descritos pelas decisões judiciais
analisadas aqui, e o impacto destas descrições e categorizações sobre
as sentenças, são bons indicadores do papel que o discurso judicial
ocupa na forma como estupradores e vítimas de estupro são tratados
pelo sistema jurídico criminal.

Com base nos sistemas de classificação utilizados pelo discurso
judicial, podemos concluir que o estupro sério é aquele cometido por
um estranho, que mulheres de boa reputação são vítimas
“verdadeiras”, e que o estupro é resultado de tendências criminais ou
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problemas psicológicos (no caso de estupradores desconhecidos), ou
do desespero causado pelo término do casamento (no caso de maridos
que estupram suas esposas). Este quadro unidimensional constrói o
estupro como um crime isolado, motivado por desejos sexuais
descontrolados ou pelo descontrole emocional, sem vínculos com
questões socioculturais como a violência de gênero, a violência
doméstica, a desigualdade de gênero e o alto grau de tolerância social
em relação ao fenômeno da violência contra a mulher.
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ABSTRACT:

The way women victim of rape are treated by the legal system is
seen by many scholars as harsh and discriminatory, being sometimes
compared to a “reproduction of gender violence” (PIMENTEL e
PANDJIARJIAN 2000), or to a “double rape” (ADLER 1987). The
present article explores a specific dimension of this “double rape”:
the discourse used by appeal decisions on cases of rape. The study
aims to investigate how the linguistic and discursive structures present
in appeal decisions contribute to the reproduction of gender violence
observed in rape trials and legal decisions. The data analysis indicates
that appeal decisions on rape cases depict the event and its participants
in distinct ways, depending on how the sexual attack is described
and categorized by the appeal judges. This classification system reflects
and constructs a host of sexual myths and ideological assumptions
about how men and women behave and relate to one another, and
determines the distribution of guilt, discipline and punishment, and
who is cast into the roles of “victim” and “villain”. The results of this
investigation are relevant to the broad area of applied linguistics,
particularly to the field of legal discourse, an area which is rapidly
increasing internationally but which as yet presents few research
studies and publications in Brazil.

Keywords: Legal discourse, rape, gender relations, discursive
representations.
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TITRE: Victimes et vilaines, “monstres” et “désespérés”:
comment le discours judiciaire représente les participants d’un crime
de viol
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RÉSUMÉ:

La façon dont sont traitées les femmes qui sont victimes de viol
par le système légal est envisagée par beaucoup de spécialistes comme
sévère et discriminatoire, pouvant être comparée quelquefois à une
“reproduction de violence” de genre  (PIMENTEL e PANDJIARJIAN
2000), ou à un “double viol” (ADLER, 1987). Cet article explore une
dimension spécifique de ce “double viol”: le discours tenu dans des
décisions d’appel en cas de viol. On propose d’enquêter sur comment
les structures linguistiques et discursives élaborées dans les décisions
d’appel contribuent à la reproduction de la violence du sexe observée
dans les tentatives de viol et les décisions légales s’y rattachant.
L’analyse des données indique que les décisions d’appel concernant
les cas de viol représentent l’événement et ses participants d’une façon
distincte, selon la manière dont l’attaque sexuelle est décrite et classée
par les juges. Ce système de classification renvoie à des mythes sexuels
et construit des suppositions idéologiques concernant le comportement
des hommes et des femmes et leurs rapports mutuels et détermine la
distribution de culpabilité, de discipline et de punition, assimilées
aux rôles de “victime” et de “vilain”. Les résultats de cette enquête
sont pertinents à la linguistique appliquée en général, et en particulier
au champ du discours légal, une région qui s’élargit rapidement
internationalement mais qui comme d’habitude présente peu de
recherches et des publications au Brésil.

Mots-Clés:  Discours légal, viol, relations de genre,
représentations discursives.
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cómo el discurso judicial representa a los participantes de un crimen
de violación.
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RESUMEN:

La manera como la mujer víctima de violación es tratada por el
sistema legal es vista por muchos estudiosos como severa y
discriminatoria siendo algunas veces comparada a una reproducción
de violencia de género (PIMENTEL y PANDJRARJIAN 2000) o como
una doble violación (ADLER, 1987). Este artículo estudia una
dimensión específica de esta doble violación: cómo las estructuras
discursivas y lingüísticas presentes en las decisiones de apelación
contribuyen para la reproducción de violencia de género observada
en los juzgados de violación y en las decisiones legales. Los datos de
análisis indican que las decisiones de apelación en los casos de violación
describen el hecho y sus participantes de distintas maneras,
dependendo de como el ataque sexual es descrito y caracterizado por
los jueces de apelación. Este sistema de clasificación refleja y fabrica
el ambiente de mito sexual y de suposiciones ideológicas sobre como
hombres y mujeres se comportan y se relacionan entre si y determina
la distribución de culpa, disciplina y punición y quien tendrá los papeles
de víctima y villano, los resultados de esta investigación son pertinentes
a la lingüística aplicada, particularmente del discurso legal, una área
que está en desarrollo internacionalmente, pero que presenta todavía
pocas investigaciones y publicaciones en Brasil.

Palabras-Clave: Discurso legal, violación, relaciones de género,
representaciones discursivas.
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Fábio José Rauen1

RESUMO

Neste artigo, verifica-se a influência da aposição de sublinhas
em cópias de quatro artigos de Ciência Hoje na elaboração de vinte
resumos informativos produzidos por cinco estudantes de Pedagogia.
Os resultados demonstraram que: a) o percentual de utilização das
sentenças sublinhadas superou o de utilização das sentenças não-
sublinhadas; b) o percentual de utilização das sentenças centrais
sublinhadas superou o de utilização das sentenças periféricas
sublinhadas; c) os resumos foram escritos predominantemente por
estratégias de cópia acrescida ou não de apagamento(s) e paráfrase(s)
simples; e, d) os resumos foram influenciados pela forma do sublinhado
(integral, clausal e lexical). O artigo, por fim, discute algumas
implicações dos resultados para a pesquisa e o ensino com resumos
escolares.

PALAVRAS-CHAVE

Divulgação científica, texto, resumo, sublinhado, leitura.
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INTRODUÇÃO

Na utilização de materiais bibliográficos provenientes de outras
pessoas, é possível que as marcas de leituras anteriores influenciem o
processamento posterior. Tendo observado, em muitos casos, que alunos
de graduação pareciam seguir cegamente o sublinhado anterior, uma
vez que acreditavam a priori em sua pertinência como condensação
das informações do documento, elaborei esta pesquisa na tentativa
de colher evidências dessa influência. Neste artigo, apresento os
resultados de um estudo experimental que verificou a influência de
sublinhas2 em sentenças centrais e periféricas de fotocópias de artigos
de divulgação científica de Ciência Hoje, na seleção, por estudantes
de Pedagogia, de dados lingüísticos desses artigos para a elaboração
de sentenças de resumos informativos.3

Além disso, este artigo apresenta os resultados de três análises
correlacionadas: a) da influência da variável adequabilidade das
sentenças sublinhadas; b) das estratégias de produção; e, c) da
influência da variável forma de sublinhado (sentença integral,
cláusula(s) de sentença ou itens lexicais de sentença) nas estratégias
de produção.4

O artigo descreve os passos metodológicos de execução da
pesquisa, apresenta os resultados para, no final, discuti-los à luz de
suas conseqüências para o ensino-aprendizagem.

2 A sublinha é uma espécie de marca gráfica definida, formalmente, pela aposição de
linha(s) subscrita(s) à linearidade lingüística de um documento e, funcionalmente, pela
supressão de segmentos não-destacados.
3 Conforme a NBR 6028 da ABNT, há quatro espécies de resumo: indicativo, informativo,
informativo/indicativo e crítico ou recensão. Nesse documento, um resumo informativo
consiste numa apresentação concisa, uma espécie de compressão do documento de base,
freqüentemente seletiva, permitindo o destaque das informações mais relevantes,
dispensando a releitura do documento original e abstendo-se de análise crítica.
4 Este artigo revisa os resultados de tese doutoral defendida junto ao Programa de Pós-
graduação em Letras/Lingüística da UFSC, em 1996. Naquela pesquisa, ainda, apresentei
parâmetros: a) de seleção de sentenças centrais e periféricas em um artigo de divulgação
científica; e, b) de descrição das estratégias de produção das sentenças dos resumos. Para
aprofundamentos, veja-se Rauen (1996, 2000 e 2001).
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PASSOS METODOLÓGICOS

Os documentos de base utilizados nas sessões do experimento
para a elaboração dos resumos informativos constituíram-se de
fotocópias de cada artigo de divulgação científica selecionado,
acrescidas da aposição de sublinhas em determinados segmentos. Para
as estudantes, a tarefa consistiu em produzir resumos informativos
com base em materiais fornecidos por docentes, simulando situações
comuns de sala de aula, nas quais, diante da impossibilidade de todos
os estudantes terem originais em mãos, opta-se por trabalhar com cópias
de textos trazidos pelo docente.

Para elaborar esses documentos de base, fez-se necessário,
anteriormente, classificar os segmentos textuais que receberiam o
sublinhado. Nesse esforço, em primeiro lugar, defini a sentença como
unidade primária de segmentação dos artigos.5 Segundo Hoey (1991),
os textos são antes organizados que estruturados. Invertendo a
tendência de se transpor os construtos conceptuais da frase para o
texto, Hoey propõe uma metáfora a partir de um referencial maior.
Para ele, o texto se define como uma coleção de textos construída por
meio de determinados padrões de organização. “Texts are made up of
interrelated but separate packages of information - sentences - just as
collection of texts might be” (p. 31). Logo, tal como documentos se
relacionam uns com os outros, sentenças igualmente se relacionam.

Para definir uma sentença como central ou periférica, precisei
lidar com a questão da adequabilidade do sublinhado. Como se trata
de um conceito pouco consensual, procurei cercar-me de critérios
objetivos de destaque de determinados elementos dos artigos
selecionados em detrimento de outros. O primeiro suporte para esse
trabalho é a natureza intrínseca do sublinhado, a de ser uma estratégia

5 O conceito de sentença abarcou três aspectos: a) gráfico – divisão ortográfica iniciada
com caractere maiúsculo e finalizada com pontuação final; b) sintático – domínio da
sentença “”, raiz da representação arbórea no modelo padrão da gramática gerativa; e c)
textual-cognitivo – para Hoey (1991), unidade da organização textual contendo um pacote
separado e inter-relacionado de informação, embora incompleto e em miniatura.
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de cópia com apagamentos. O que o leitor faz ao sublinhar, nada mais
é do que priorizar determinadas seqüências do documento (cópia) e
não priorizar outras seqüências (apagamento).

Observando-se que o elemento de segmentação é a sentença,
fundamentei minhas escolhas a partir da constatação de Hoey (1991)
para quem é possível produzirem-se resumos de documentos
argumentativo-expositivos por meio da consideração/desconsideração
de determinadas sentenças, tomadas em sua totalidade. Para ele,
sentenças que possuem três ou mais vínculos entre seus itens lexicais
são conectadas. O emparelhamento de todas as sentenças de um
documento entre si permite descrever quantitativamente essas
conexões, tanto com sentenças anteriores, quanto com sentenças
posteriores. Portanto, é possível elaborar resumos: a partir de sentenças
de alta conectividade (centrais); a partir da desconsideração de
sentenças de baixa conectividade (periféricas); a partir da
consideração de determinada sentença central com suas pares.

Conforme a literatura, um resumo deve conter entre 1/4 e 1/3
da extensão do documento de base. Aplicando-se esse mecanismo
em um artigo com 96 sentenças, pode-se construir um documento de
resumo por meio da utilização de 24 a 32 sentenças de base. Logo,
como critério fundamental para a aposição de sublinhado, destaquei
sentenças de base, de tal sorte que se obtivesse, a partir da leitura
seqüenciada dessas sentenças, um resumo informativo do documento
original – critério da realimentação de Ruiz (1991, p. 40).6 Em outras
palavras, as sentenças destacadas como centrais, colocadas umas atrás
às outras, deveriam constituir um resumo informativo do artigo de
divulgação, sem maior esforço de adaptação da linearidade lingüística.
A esse conjunto de sentenças chamei versão “A”.7

6 Além disso, as quatro metarregras de Charroles (1978) foram aplicadas, de tal modo que,
tomado o resumo ou tomada a relação documento original e resumo, não poderiam ser
feridas as metarregras de repetição (ou continuidade), progressão, não-contradição e
relação (ou articulação).
7 Cumpre-se destacar que não houve qualquer preocupação em advogar que os destaques
produzidos fossem únicos ou perfeitos. Isso seria negar a multiplicidade de leituras. O que
chamei de versão “A” implica apenas considerá-la como pertinente como um resumo
informativo do documento de base.
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Nessa tarefa, foram adotados os seguintes critérios auxiliares: a)
vínculos coesivos de Hoey (1991),8 como critério de escolha das
sentenças mais conectadas, garantindo a manutenção da metarregra
da repetição ou continuidade; b) itens lexicais chave de Cavalcanti
(1984),9 como critério de aferição de blocos de sentenças comuns e/
ou escolha de sentenças conectadas candidatas ao sublinhado; c)
padronização textual dos artigos de divulgação científica de “Ciência
Hoje” proposta por Silveira (1990a), como critério de garantia da
manutenção da padronização dos artigos; d) relações clausais de
Winter (1971), a partir de Hoey (1983), para se delimitarem critérios
de relação ou articulação entre sentenças destacadas; e, e) padrão
argumentativo de Toulmin (1958), para fins de observação da
padronização argumentativa subjacente ao discurso de divulgação
científica.10

De posse das sentenças centrais, estabeleci critérios de
eliminação de sentenças periféricas – sentenças não-essenciais para
a elaboração de um resumo informativo do documento. Neste caso, o
número de sentenças eliminadas deveria ser igual ao número de
sentenças centrais destacadas. O documento de base obtido pela
aposição de sublinhas em sentenças periféricas foi denominado de
versão “D”.11

8 Hoey (1991) entende a coesãocomo propriedade dos padrões de organização textuais e,
desse modo, passível de maior objetivação e a coerência como propriedade do discurso
elaborado pelo enunciatário a partir das pistas dos documentos, inclusive os padrões de
organização depreensíveis.
9 Itens lexicais chave foram propostos por Cavalcanti (1984) a partir dos fios condutores
semânticos de Collerson (1974, p. 25) para quem “em qualquer documento, certas palavras
são relacionadas semanticamente umas as outras”, podendo-se dizer que “elas formam um
fio condutor que percorre todo o documento ou parte dele”. Num dado documento, itens
lexicais chave formam o que Lesser e Erman (1977) chamam ilhas de confiança lexical. As
ilhas de confiança lexical são pontos de referência ou âncoras identificáveis no documento.
10 Descrição mais detalhada sobre as estratégias pode ser encontrada no artigo Elementos
para o destaque de sentenças centrais para sublinhado e/ou elaboração de resumos informativos
(RAUEN, 2000).
11 As sentenças não enquadradas nos rótulos anteriores foram consideradas intermediárias
e foram excluídas para efeitos de sublinhado e para efeito das análises que se sucedem.
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Obtidas as sentenças centrais e periféricas, organizei quatro
versões de sublinhado para cada um dos quatro artigos de Ciência
Hoje selecionados. A versão “A” constituiu-se, qualitativamente, de
uma seqüência de sentenças que resumisse o documento original e,
quantitativamente, de uma seqüência que compreendesse um número
múltiplo de três, entre 1/4 e 1/3 da quantidade total de sentenças do
documento original; na versão “B”, 2/3 das sentenças sublinhadas eram
centrais e 1/3 das sentenças era periférica; na versão “C”, 1/3 das
sentenças era central e 2/3 das sentenças eram periféricas; e, por fim,
na versão “D”, todas as sentenças sublinhadas eram periféricas.

Os quatro artigos de divulgação selecionados foram: O estresse e
as doenças de Leoni Villano Bonamin (USP); Estudos do solo revelam
alterações climáticas da Amazônia de Yves Lucas, François Soubiès,
Armand Chauvel e Thierry Desjardins (INPA-Orston); Perspectivas
para o desenvolvimento de vacinas contra a AIDS de Mauro Schechter
(UFRJ); e, Atrás do voto de Karina Kuschnir (PUC-RJ). Mais adiante,
denominarei esses artigos pelos termos “Estresse”, “Solo”, “Aids” e
“Voto”.

Participaram da pesquisa cinco estudantes voluntárias da
segunda fase de Pedagogia do Campus de Mafra-SC da Universidade
do Contestado. O experimento ocorreu em quatro sessões
subseqüentes, de modo a propiciar que cada estudante tivesse
trabalhado, em ordem diferenciada, com os quatro artigos selecionados
e as quatro versões de sublinhado. Destaque-se que o documento de
base ficou presente no decorrer da tarefa. O corpus constituiu-se dos
vinte resumos produzidos nessas sessões.

Após o último encontro, procedi uma avaliação coletiva das
atividades, questionando as estudantes sobre a compreensão dos textos,
as estratégias de resumo, as reações diante do sublinhado e a
pertinência do experimento como simulação de atividades acadêmicas
autênticas. Observe-se que somente nessa avaliação as estudantes
foram informadas do real objetivo da tarefa.12

12 A utilização dos resultados da pesquisa, neste artigo, decorre do preenchimento do
“Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” das estudantes após essa informação.
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Todas as sentenças produzidas pelas estudantes em seus resumos
foram transcritas em quadros, onde essas sentenças foram confrontadas
com a(s) sentença(s) dos artigos de base possivelmente vinculadas
(veja-se o quadro 1).

Nessa tarefa, organizei uma tipologia de comparação. Como
primeiro critério, avaliei a extensão formal das sentenças. Nesse aspecto,
houve estratégias de expansão, manutenção e compressão, conforme
as sentenças de resumo ampliassem, mantivessem ou diminuíssem a
extensão das sentenças de base. O segundo critério foi o de observar
o modo como as sentenças do documento de base se refletiram no
documento de resumo (aqui visto como um processo estratégico de
emparelhamento). Classifiquei como não-marcado, o emparelhamento
de uma sentença de base com uma única sentença de resumo; como
divisão, o emparelhamento de duas ou mais sentenças no resumo para
uma sentença de base; e, como aglutinação, o emparelhamento de
duas ou mais sentenças de base por uma sentença de resumo.

Quadro 1 – Exemplificação de emparelhamento de
               sentenças de base e de resumo.

Dado que resumir implica construir um texto palimpsesto, ou
seja, construir um texto com base em outro texto, e dado que essa
tarefa implica comprimir a linearidade lingüística de um documento
de base, considerei duas estratégias de produção como básicas: as de
cópia e as de paráfrase. As estratégias de cópia caracterizaram-se como
transcrição de qualquer extensão de segmentos das sentenças de base.
As estratégias de paráfrase consistem num amplo sistema de
substituição. Entre as estratégias de cópia, destaquei a citação, cópia
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propriamente dita da sentença de base, e a cópia/apagamento, na
qual suprimem-se ou selecionam-se elementos do documento. Entre
as estratégias de paráfrase, destaquei a paráfrase simples, a paráfrase
complexa e a construção. As estratégias de paráfrase simples foram
subdivididas como equivalência lexical (expansão lexical, substituição
lexical, redução lexical, generalização e transferência lexical) e
alteração sintática (transformação de voz, transformação clausal,
transformações sintáticas, inversão sintagmática entre cláusulas,
inversão sintagmática entre constituintes de cláusulas). A paráfrase
complexa ocorreu quando se detectava dentro de uma sentença um
conjunto complexo de paráfrases simples, de tal modo que a paráfrase
preponderasse sobre a estratégia de cópia. A construção, por fim,
consistiu numa sentença de resumo que procurasse abarcar o tópico
ou que substituísse largos segmentos do artigo de base.13

ANÁLISE DOS RESULTADOS DO EXPERIMENTO

A hipótese geral de estudo foi a de que a seleção de dados
lingüísticos das sentenças dos documentos de base para a produção
das sentenças dos resumos informativos seria influenciada pelas
sublinhas do primeiro leitor, de tal sorte que os dados lingüísticos das
sentenças sublinhadas nos documentos de base seriam mais freqüentes
nos documentos de resumo do que os dados lingüísticos das sentenças
não-sublinhadas.

Com base nos resultados da pesquisa, veja-se a Tabela 1.

13  Para aprofundamentos, sugere-se ler o artigo Estratégias para a paraconstrução de sentenças
de base na elaboração de resumos informativos (RAUEN, 2001).
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Tabela 1 – Utilização de três categorias de sentenças de
             base nos documentos de resumo:

Nos documentos de base, houve 495 casos de sentenças centrais
ou periféricas sublinhadas. Em contrapartida, houve outros 495 casos
nos quais, embora as sentenças tenham sido classificadas como centrais
ou periféricas, elas não se encontravam sublinhadas nas versões
entregues às estudantes.14

As estudantes produziram 324 sentenças em seus resumos
informativos. Desse quantitativo, houve dois casos considerados como
desvios, uma vez que não se pôde estabelecer um nexo evidente entre
a sentença de resumo e a sentença de base. As 322 sentenças restantes
conectaram-se com 509 sentenças dos documentos de base.

 Analisando as 509 sentenças de base conectadas, encontrei 222
casos de sentenças centrais e periféricas sublinhadas e 126 casos de
sentenças centrais e periféricas não-sublinhadas. Uma vez que os
documentos de base tinham 495 casos de cada um desses tipos, conclui-
se que as sentenças de resumo revelam terem sido utilizados dados
provenientes de 44,84% das sentenças centrais e periféricas
sublinhadas nos documentos de base, contra 25,45% das sentenças
centrais e periféricas não-sublinhadas.

A razão obtida entre o percentual de sentenças centrais e
periféricas sublinhadas e o percentual de sentenças centrais e

14 Há de se considerar 625 casos de sentenças intermediárias, evidentemente não sublinhadas
nas versões entregues. Elas foram utilizadas em 161 casos, 25,76%. As sentenças
intermediárias foram desconsideradas das apreciações analíticas, porque optei por trabalhar
com as sentenças classificadas nos dois extremos.
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periféricas não-sublinhadas ficou, portanto, na ordem de 1,76:1, ou
seja, houve um incremento de 76% na consideração de dados
sublinhados, indicando que essa consideração foi influenciada pelas
sublinhas do primeiro leitor.

No que se refere à adequabilidade do sublinhado, elaborei a
hipótese de que esta variável influenciaria a seleção de dados lingüísticos
das sentenças dos documentos de base, de tal forma que o percentual
de utilização de dados lingüísticos das sentenças centrais sublinhadas
seria maior do que o percentual de utilização de dados lingüísticos de
sentenças periféricas sublinhadas. Vejam-se os dados da Tabela 2.

Tabela 2 – Utilização de cinco categorias de sentenças dos
               documentos de base nos documentos de resumo:

O percentual de utilização das sentenças centrais sublinhadas
foi de 57,14%, e o de utilização de sentenças periféricas foi de 32,80%.
Esses resultados apontam uma razão de 1,74 sentença central
sublinhada para cada sentença periférica sublinhada, ou seja, um
incremento de 74%, permitindo concluir que houve influência da
adequabilidade das sentenças sublinhadas na escolha dos elementos
lingüísticos das sentenças de base.

Os dados permitiram algumas conclusões adicionais. Entre as
sentenças centrais sublinhadas, o percentual de utilização foi de
57,14%. Esse percentual caiu para 34% entre as sentenças centrais
não-sublinhadas, ou seja, houve 1,68 sentença central sublinhada
para cada sentença central não-sublinhada. Portanto, houve influência
do sublinhado na escolha de dados lingüísticos de sentenças centrais
dos documentos de base.

 Entre as sentenças periféricas, o percentual de utilização foi de
32,8%, quando sublinhadas, e de 16,73%, quando não-sublinhadas,
ou seja, uma razão de 1,96 sentença periférica sublinhada para cada
sentença periférica não-sublinhada. Houve, pois, influência do
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sublinhado na escolha de dados lingüísticos de sentenças periféricas
dos documentos de base. Dado que a razão obtida entre as sentenças
periféricas foi ligeiramente superior à razão obtida entre as sentenças
centrais, sugere-se que o efeito do sublinhado foi menos sensível em
dados lingüísticos substanciais.

Para verificar a possibilidade de se estabelecerem relações de
dependência entre versões de sublinhado e percentual de utilização, tanto
de sentenças centrais e periféricas, quanto de sentenças sublinhadas e
não-sublinhadas, elaborei as Tabelas 3 e 4 e os Gráficos 1 e 2, a seguir.

Tabela 3 – Média dos percentuais de utilização de sentenças
centrais, intermediárias e periféricas dos documentos de base na

elaboração das sentenças dos documentos de resumo
 em função das versões de sublinhado:

Os dados da tabela 3 demonstram que a razão estabelecida entre
os percentuais de utilização de sentenças centrais e os de utilização
de sentenças periféricas decaiu, conforme a versão privilegiou
sentenças periféricas (proporcionalmente, 3,52:1 na versão “A”; 2,74:1
na versão “B”; 1,23:1 na versão “C”; e, 0,96:1 na versão “D”). Na
versão “D”, o percentual de utilização de sentenças centrais foi menor
do que o de utilização de sentenças periféricas. Tais constatações
permitiram concluir que a configuração do sublinhado foi capaz de
moderar a influência das sentenças centrais na escolha dos dados
lingüísticos das sentenças de base.15

15 O qui-quadrado observado, na tabela 3, foi de 17,73, superior ao qui-quadrado crítico
de 7,815, em nível de significância de 0,05 e com 3 graus de liberdade. Esse resultado
sugere que houve uma diferença estatisticamente significativa entre as versões de sublinhado
e os percentuais de utilização de sentenças centrais e periféricas na elaboração dos
documentos de resumo. Nesse resultado, não houve influência estatisticamente significativa
dos artigos ou das estudantes.
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Gráfico 1 - Média dos percentuais de utilização de sentenças
centrais e periféricas dos documentos de base na elaboração das

sentenças dos documentos de resumo em função
 das versões de sublinhado.

Por outro lado, a razão estabelecida entre os percentuais de
utilização de sentenças centrais e periféricas sublinhadas e os de
utilização de sentenças centrais e periféricas não-sublinhadas decaiu,
conforme a versão privilegiasse sentenças periféricas. Na versão “A”,
onde as sublinhas se deram em sentenças centrais, houve forte
influência do sublinhado, ou seja, uma razão de 3,52 sentenças
sublinhadas para cada sentença não-sublinhada. Nas versões
subseqüentes “B”, “C” e “D”, as razões decaem para 1,67:1, 1,49:1 e
1,03:1, respectivamente. Logo, a configuração do sublinhado moderou
a influência das sentenças sublinhadas.16

16 O qui-quadrado observado, para os dados da tabela 4, foi de 11,75, superior ao qui-
quadrado crítico de 7,815 para nível de significância de 0,05 e 3 graus de liberdade. Os
resultados sugerem que houve influência estatisticamente significativa das versões de
sublinhado na escolha dos dados lingüísticos das sentenças centrais e periféricas sublinhadas
e das sentenças centrais e periféricas não-sublinhadas. Testes complementares revelam
que não houve influência estatisticamente significativa das alunas e dos documentos nesse
resultado.
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Tabela 4 – Média dos percentuais de utilização de sentenças sublinhadas,
intermediárias e não-sublinhadas dos documentos de base na

 elaboração das sentenças dos resumos em função
 das versões de sublinhado:

Gráfico 2 – Média dos percentuais de utilização de sentenças centrais e
periféricas dos documentos de base na elaboração das sentenças dos

documentos de resumo em função das versões de sublinhado.

No que tange às estratégias de produção das sentenças de
resumo, elaborei a hipótese de que, em função da tarefa (documento
de base presente) e da característica intrinsecamente selecional das
sublinhas (semelhante à estratégia de cópia-apagamento de van Dijk,
1979), as estratégias de produção a partir de procedimentos de cópia,
acrescidos ou não de apagamento(s) e/ou paráfrase(s) simples, seriam
mais freqüentes nos resumos do que estratégias de paráfrase complexa
(paráfrase complexa e construção).17

17 A passagem da linearidade lingüística a um nível mais alto deve dar-se por regras de
projeção semântica ou macro-estratégias: supressão, eliminação de itens lexicais ou
sintagmas maiores quando desnecessários à compreensão do documento; generalização,
substituição de elementos lingüísticos por outros mais gerais que os incluam; construção,
criação de proposições, de sorte que esse constructo substitua elementos do documento
de base; e, seleção, supressão de todos os elementos óbvios em determinados contextos
(van DIJK, 1986 e SERAFINI, 1986). As regras de supressão e de seleção operam através
de apagamento de informações; as de generalização e de construção exigem do usuário a
habilidade de criação de elementos substituidores. Dadas as condições da tarefa e do
efeito do sublinhado, é de se esperar a manifestação massiva das estratégias de supressão
e de seleção. A substituição, quando ocorrer, deve restringir-se a elementos pontuais.
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Tabela 5 – Freqüência das relações de emparelhamento entre as
sentenças de resumo e as sentenças de base em função das relações de

extensão linear entre as referidas sentenças:

Na tabela 5, tomadas as 322 sentenças de resumo passíveis de
identificação nos documentos de base, 287 sentenças (89,10% do total)
são de alguma forma menores do que as contrapartes do documento
de base, contra 23 casos de manutenção (7,14%) e 12 casos de expansão
(3,72%). Logo, as estratégias de produção constituíram-se basicamente
por procedimentos de compressão da linearidade lingüística das
sentenças dos artigos de base.

Observe-se um exemplo típico de compressão encontrado no
corpus.

Aids 13 – O HIV infecta principalmente, porém não
exclusivamente, células que apresentam a molécula CD4+ em
sua superfície (principalmente linfócitos t4-Helper e macrófagos).
3132.04 – O HIV infecta principalmente, [...] células que
apresentam a molécula CD4+ em sua superfície [...].18

No que diz respeito às relações de emparelhamento, em 203
oportunidades (63,04% dos casos) havia apenas uma sentença de base
como contraparte da sentença de resumo. 114 casos foram classificados
como aglutinação (35,40%), envolvendo 303 sentenças de base (2,65
sentenças de base por sentença de resumo). Houve, ainda, 5 casos de
divisão (1,55% do total). Nesse sentido, duas foram as estratégias

18 A formulação “3132.04” traduz-se como: estudante 3; tarefa 1, relativa à primeira
sessão; documento 3, refere-se ao artigo Aids; versão 2 ou “B”; e, sentença de resumo 04.
Os demais exemplos seguem esses critérios.
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básicas: a) a sentença de resumo reflete uma única sentença de base,
comprimindo a sua linearidade lingüística, 175 casos, 54,34%; e, b) a
sentença de resumo aglutina pelo menos duas sentenças de base, por
meio de estratégias de compressão da linearidade lingüística, 110 casos,
34,16%.

Veja-se um exemplo de aglutinação, via criação de uma conexão
intersentencial.

Voto 22 – Justamente por isso, as obras sociais, capitaneadas pelos
políticos, são a peça-chave desse tipo de campanha.
Voto 23 – São muitos os candidatos a vereador que têm um ou mais
centros de serviço assistencial à disposição da população local.
1244.05 – Justamente por isso os políticos têm como peça chave as
obras sociais, muitos [tendo] centro assistencial.

Em termos das estratégias de construção das sentenças de
resumo, houve, a partir da consideração das sentenças de base: 3,49%
de casos de citação; 19,98% de casos de cópia acrescida de
apagamento(s); 7,41% de casos de cópia acrescida de paráfrase(s)
simples; 49,46% de cópia acrescida de apagamento(s) e paráfrase(s)
simples; 1,67% de casos de paráfrase complexa; 17,63% de casos de
construção; e, 0,36% de casos de desvio.

Em 80,34% dos casos, a estratégia foi a de copiar constituintes
lineares das sentenças de base, acrescentando ou não apagamento(s)
de dados e/ou acrescentando adaptações na linearidade lingüística
por meio de uma ou mais estratégias de paráfrase simples. A paráfrase
complexa e a construção foram encontradas em 19,30% dos casos.
Dado que foram 4,16 sentenças copiadas nos moldes supracitados para
cada sentença parafraseada complexamente, houve forte evidência
de que as estudantes organizaram seus resumos a partir da cópia de
elementos lingüísticos das sentenças dos artigos, acrescentando ou
não apagamento(s) de segmentos, combinados ou não com estratégias
de paráfrase simples.

Veja-se um exemplo de estratégia de cópia com apagamento e
paráfrase simples, no caso, utilizando-se da transformação da voz ativa
em passiva.
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Estresse 5 – [...] Hans Seyle apresentou, pela primeira vez em
biologia, o conceito de estresse.
4414.04 – O conceito de estresse foi apresentado pela 1a vez em
biologia no ano de 1936 pelo cientista e médico austríaco Hans
Seyle [...].

Em função da possibilidade de influência de formas específicas
de sublinhado nas produções das alunas, sublinhei as sentenças de
base de forma integral, de modo a se destacarem cláusula(s) específicas
e de modo a se destacarem itens lexicais específicos. Para tanto, elaborei
a hipótese de que a forma do sublinhado influenciaria as estratégias
de paraconstrução, de tal sorte que: a) sentenças sublinhadas
integralmente sofreriam processos de compressão, em especial por cópia
acrescida de apagamentos e/ou paráfrases; b) sentenças com sublinhado
clausal sofreriam processos de cópia dos segmentos sublinhados e
apagamento dos segmentos não-sublinhados; e, c) sentenças
sublinhadas lexicalmente sofreriam processos de preenchimento das
lacunas interlexicais não-sublinhadas, de tal forma que, levando-se
em conta os elementos sublinhados, ocorreria uma expansão (aumento
de elementos lingüísticos).

Tabela 6 – Freqüência das categorias compressão, manutenção e
expansão da linearidade lingüística das sentenças de base sublinhadas

pelas sentenças de resumo, conforme as formas de sublinhado,
integral, clausal e lexical:

Os dados da tabela 6 evidenciam que, nos três casos acima
descritos, a paraconstrução comprime a linearidade lingüística, isto
é, as sentenças de resumo são menores do que suas contrapartes de
base. 108 dos 120 casos de sentenças sublinhadas integralmente, ou
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seja, numa razão de 9 casos de compressão para cada caso de
manutenção ou expansão, revelam que houve forte evidência de que
sentenças sublinhadas integralmente nos documentos de base sofreram
processos de compressão da linearidade lingüística.

Conforme a tabela 7, das 49 sentenças sublinhadas em
cláusula(s) específica(s), 36 casos (73,46%) apagaram os constituintes
não-sublinhados. Nos demais 13 casos (26,54%), essa estratégia não
ocorreu. Uma vez que esses resultados indicam uma razão de 2,76
casos de apagamento para cada caso em contrário, conclui-se que
houve forte evidência de que o sublinhado de cláusula(s) específica(s)
de sentenças fez com que se destacassem as cláusulas sublinhadas e
se apagassem as cláusulas não-sublinhadas.

Tabela 7 - Freqüência e percentual de sentenças paraconstruídas a
partir da consideração ou desconsideração de constituintes não

sublinhados de sentenças com sublinhado clausal:

Veja-se um exemplo típico da estratégia:

Estresse 38 – Estudos recentes desenvolvidos por nosso grupo - no
Laboratório de Patologia Experimental da Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, e no
Laboratório de Anatomia Patológica da École Nationale Vétérinaire
de Lyon, França - sugerem que [...].
2211.09 – Muitas experiências feitas [...] sugerindo que [...].
Por fim, em termos de sublinhado lexical, conforme os dados da tabela
8, as alunas destacaram 53 sentenças. 35 sentenças (66,03% dos casos)
preencheram as lacunas interlexicais não-sublinhadas e, em 18
sentenças (33,97% dos casos), essas lacunas não-sublinhadas se
repetiram nos resumos.



175Linguagem em (Dis)curso, Tubarão, v. 3, n. 1, p. 157-185, jul./dez. 2002

Tabela 8 – Freqüência e percentual de sentenças paraconstruídas a
partir do preenchimento ou não das lacunas interlexicais não-sublinhadas

 de sentenças com sublinhado lexical:

Uma vez que houve 1,94 caso de preenchimento para cada caso
em contrário, houve evidência de que as sentenças sublinhadas em
itens lexicais específicos nos documentos de base sofreram processos
de preenchimento das lacunas interlexicais não-sublinhadas, de tal
sorte que, tomando-se em conta os elementos sublinhados, ocorreu
uma expansão (aumento de elementos lingüísticos).

Veja-se um exemplo do corpus:

Voto 47 – O que não está aparente na figura 3 são as diferenças de
fato ideológicas que separam o voto dos políticos mais conservadores,
de direita, dos mais progressistas, de esquerda.
3443.10 – O que nem sempre está aparente embora seja observado,
são as diferenças ideológicas que separam o voto dos políticos
conservadores de direita, dos mais progressistas de esquerda.

ALGUMAS REFLEXÕES À LUZ DOS RESULTADOS

As demandas da tarefa, inclusive o tipo de documento
produzido, conforme previu Kleiman (1984), implicaram uma
constante recorrência aos artigos, promovendo dependência da
linearidade lingüística das sentenças de base. Exceto em um caso,
quarta sessão da estudante 3, todos os documentos de resumo seguiram
a ordem das sentenças e processaram o artigo na base de consideração/
desconsideração de segmentos.
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Isso em mente, os resumos produzidos são questionáveis enquanto
reflexo de compreensão, mesmo em se considerando a atuação
combinada da centralidade das sentenças e do sublinhado, como
demonstrado nos dados.19 Dado que a estratégia de construção foi
pouco utilizada, pode-se dizer que as estudantes não produziram seus
resumos compreendendo-os como um todo. Embora eu reconheça que
a influência da presença do documento de base durante a tarefa
sempre será sentida em algum grau, é de se repensar a questão do
resumo escolar como documento demonstrativo de compreensão na
prática educacional.

Os dados obtidos a partir da análise descritiva dos resumos
revelaram indícios de que as estudantes elaboraram resumos sem a
compreensão integral dos documentos de base.20,21 Em setores mais
complexos dos artigos, a influência do sublinhado se deu mais por
ausência do que por presença. No artigo Aids, isso foi observado nas
seções em que o autor perspectivou os obstáculos para a obtenção da
vacina anti-HIV/AIDS. Os documentos de resumo foram menos
adequados quando o sublinhado não estava presente ou estava em
sentenças periféricas. No bloco de sentenças que se referem aos
experimentos com animais, no artigo Estresse, as alunas revelaram
dificuldades de interpretação, dado que elas desconsideraram todos

19 A prática recorrente de copiar segmentos, como estratégia de produção de trabalhos,
está na raiz do problema. De fato, um resumo, tal como define a literatura acadêmica,
deve revelar processos de compreensão. Contudo, como os estudantes encaram a tarefa?
Creio que de forma similar aos trabalhos escolares que sempre fizeram. Eles se dirigem às
fontes e passam ao exercício diligente de copiar largos segmentos de documentos e apagar
aquilo que julgam, coerentemente ou não, inadequados. Seguramente, a prática
escolar milita um gênero de resumo, enquanto conjunto de segmentos copiados e/ou
ligeiramente parafraseados do original, que não se presta à noção de resumo como
compreensão.
20 Todas as alunas elaboraram seus rascunhos no ato da primeira leitura. Isso debilitou a
reflexão do conteúdo e implicou dependência da linearidade do documento. Estratégias
mais acuradas, desenvolvidas pelas estudantes na primeira sessão, dada a lentidão da
tarefa, foram abandonadas nas sessões subseqüentes.
21 Para a análise de discrepâncias nos resumos, fiz uso de três pistas: a extrapolação, a
redução e a contradição, conforme expostas por Amaral e Antônio (s. d.).
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os dados dos experimentos, fechando seus resumos, diretamente, com
as sentenças finais do artigo.

A presença do sublinhado em sentenças centrais nesses setores
mais complexos melhorou o nível de adequabilidade dos resumos,
revelando que as estudantes perceberam a pertinência de
determinadas sentenças. Contudo, a presença de sublinhado
adequado, por exemplo, não foi garantia de adequabilidade em todos
os segmentos. O desenho experimental pode ter exercido influência
nesses resultados, dado que as alunas, em especial as que receberam
primeiro as versões “C” e “D”, não confiaram nas pistas oferecidas,
quando corretas.22

Os dados de introdução, principalmente quando sublinhados,
exerceram influência nas produções. Nos resumos do artigo Aids, os
dados epidemiológicos iniciais foram amplamente destacados. A teoria
de Hans Seyle é enfatizada nos resumos do artigo Estresse, de tal forma
que a refutação dessa teoria, fundamental no artigo, foi desconsiderada
em dois resumos. Mesmo os dados periféricos sublinhados foram
recuperados integralmente. A ausência de sublinhas, porém, minimizou
a influência das sentenças de introdução, a tal ponto que a tese central
do artigo Solo, exposta nas sentenças [5] e [6], chegou a ser
desconsiderada.

A necessidade de se destacar dados estatísticos, mesmo que
eles se reportassem a questões periféricas dos documentos de base, foi
outro dado significativo. Isso foi particularmente percebido no destaque
dos dados epidemiológicos e de terapêutica no artigo Aids.

Todos os resumos tendem a recuperar dados de definição e de
classificação. Tal constatação pode ser explicada pela reiteração dos
padrões textuais tipicamente utilizados no discurso didático, entre os
quais o padrão previsão/detalhes. Todavia, esse padrão não se
configurou como garantia de destaque das sentenças envolvidas na
relação, como no caso dos obstáculos para obtenção da vacina anti
HIV/AIDS, no artigo Aids.

22 Reitere-se, porém, que essa influência poderia ter funcionado às avessas, dado que essa
desconfiança poderia induzir a uma reflexão maior sobre a pertinência de cada destaque.
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Nos documentos de resumo provenientes do artigo Voto, o tema
mais próximo da mundivivência das alunas não implicou produções
mais adequadas. Há documentos que confundem e até omitem tipos
de candidatos e padrões de votação nas eleições para a Câmara do
Rio de Janeiro, tema do artigo. Se, por um lado, essa proximidade
permitiu uma segurança maior na elaboração dos documentos, esses
resumos são os que mais revelaram desatenções e dados de
mundivivência.

Todos os resumos reproduzem o discurso envolvente da
divulgação científica, conforme Silveira (1990a, 1990b).23 As categorias
da narração só se fizeram sentir nas rápidas descrições dos
experimentos nos resumos do artigo Estresse.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
DO EXPERIMENTO AO ENSINO

Os resultados obtidos devem ser considerados a partir das
condições e das limitações experimentais. Sabidamente, a escola não
reproduziria as variáveis de controle aqui consideradas. Por exemplo,
na tentativa de observar várias produções de uma mesma estudante,
o experimento criou, como variável interveniente, a influência da
seqüência das versões na relação sublinhado/resumo. Minha tentativa
de não repetir seqüências não foi capaz de eliminar essa variável. Não
é por menos que a versão “A” não gerou resumos mais adequados, a
não ser quando na primeira tarefa da estudante 3. Todavia, trabalho
anterior (RAUEN e colaboradores, 1993) já havia demonstrado relação

23 Os artigos amostrados são expositivo-argumentativos, conforme Koch e Fávero (1987).
Contudo, ao ser necessário fazer o outro saber, essa tarefa envolve o discurso da descoberta,
padronizável pelas categorias da narrativa, conforme Silveira (1990a, 1990b). Os critérios
formais de objetivação científica matizam a descoberta de tal sorte que o que se escreve é
o que se deve escrever sobre aquilo que se descobriu. Logo, todo discurso científico é em
algum grau um discurso de divulgação científica.
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estatisticamente relevante entre a adequabilidade do sublinhado e
sua recuperação nos documentos de resumo, quando o experimento
fora feito numa única tarefa por 39 acadêmicos de Letras, sugerindo
que, em que se pese o viés aludido, os resultados seriam similares.

Mesmo assim, acredito que o tema não se esgota neste estudo.
A partir dele, podemos pensar em pesquisas que visem às
peculiaridades de produção, tais como: a influência de dados
estatísticos sublinhados; de dados introdutórios; da ausência de
marcação em pontos de processamento mais complexos; do tipo de
padrão textual encetado e, nesse particular, o padrão de previsão/
detalhamentos; da enumeração em sentenças sublinhadas
lexicalmente; etc.. Por outro lado, a análise da relação sublinhado/
demais tipos de resumo (indicativos, indicativo-informativos ou
críticos) poderia ser estudada.

Os dados da pesquisa sugerem serem necessários dois grandes
veios de pesquisa. De um lado, o estudo sistemático do gênero de
resumo escolar, presente inclusive em produções de colas, quando
estas tentam comprimir a linearidade da matéria estudada.24 De outro,
podem ser pensadas pesquisas que, do ponto de vista das práticas
educacionais, gerem atitudes de rompimento com as estratégias de
cópia e disfarce, amplamente recorrentes na escola. Não é por menos
que as estratégias de cópia, acrescidas de apagamento(s) e paráfrase(s)
simples foram amplamente utilizadas neste experimento, uma vez que
é preciso diminuir a linearidade do documento de base (e por que
não por apagamentos?) e é preciso “disfarçar a cópia” (e por que não
com alguma alteração inocente dessa linearidade?).25

O que expus reforça a idéia de que precisamos dar sentidos
mais produtivos ao que fazemos na escola. Precisamos encarar a

24 Um estudo sobre o tema pode ser encontrado em Reynaldo (2001).
25 No ensino superior, é fundamental que o respeito às fontes de pesquisa não seja tarefa
isolada dos docentes de iniciação à pesquisa ou de redação, quando e se o fazem. Além
disso, é fundamental que se discutam os padrões textuais que se amalgamam no discurso
didático-pedagógico, no sentido de que eles incluam os padrões de respeito aos documentos
de base.



180 Linguagem em (Dis)curso, Tubarão, v. 3, n. 1, p. 157-185, jul./dez. 2002

produção de textos escolares numa perspectiva funcional. Eles devem
fazer sentido para as pessoas envolvidas na atividade. Uma vez garantido
esse pressuposto, podemos nos aprofundar na internalização dos padrões
centrípetos que garantem unidade aos diferentes documentos
produzidos, tanto quanto dos padrões centrífugos de instabilização,
que instauram a criatividade.

Na Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina (1991),
sugere-se que o trabalho didático do professor deva acontecer com
documentos de alunos ou de terceiros. Neste esforço, “o professor
deverá ‘desmontar’ o texto, mostrando as estratégias utilizadas na sua
elaboração; julgando o nível de clareza, a partir da coerência e
argumentação das idéias”. Neste trabalho, destaca-se, justamente,
que “é interessante, no trabalho com o conteúdo do texto, propor
exercícios de identificação de idéias principais e acessórias e, a partir
disso, elaborar sínteses”. Ora, tais demandas, implicam o entendimento
de como os documentos se configuram. A tarefa do docente, dessa
forma, será tão mais produtiva quanto mais ele tenha acesso às várias
estratégias possíveis. Meu trabalho foi um passo nesse esforço.
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TITLE: The influence of central and secondary underlining
             in the elaboration of informative summaries
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ABSTRACT

This paper investigates the influence of the addition of
underlining to copies of four articles of Ciência Hoje, for the elaboration
of twenty informative summaries produced by five Pedagogy students.
The results demonstrated that: a) the percentage of the use of
underlined sentences was higher than that for the use of non-
underlined sentences; b) the percentage of the use of underlined
central sentences was higher than that for the use of underlined
secondary sentences; c) the summaries relied predominantly on the
strategies of full or partial copying and simple paraphrasing; and, d)
the summaries were influenced by the form of the underlining (integral,
clausal and lexical). Finally, this paper discusses some implications
for researching and teaching with the help of school summaries.
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TITRE:  L’influence des éléments soulignés centrales et
périphériques dans la production de résumés instructifs.

AUTEUR: Fábio José Rauen

RÉSUMÉ

Dans cet article, on met en relief l’influence de l’apposition de
sous-lignes dans les copies de quatre articles de la revue Ciência Hoje
pour l’élaboration de vingt résumés instructifs produits par cinq
étudiants en Pédagogie. Les résultats ont démontré cela: a) le
pourcentage d’usage des phrases soulignées a excédé celui d’usage
des phrases non-soulignées; b) le pourcentage d’usage des phrases
centrales soulignées a excédé celui d’usage des phrases périphériques
soulignées; c) les résumés ont été écrits surtout au moyen de la stratégie
de copie (plus effacement(s) et paraphrase(s) simple(s)); et, d) les
résumés ont été influencés par la forme de l’élément souligné
(intégrant, clausal et lexical). On discute, finalement, quelques
implications des résultats pour la recherche et l’enseignement ayant
recours aux résumés scolaires.

Mots-Clés: Vulgarisation scientifique, texte, résumé, sous-lignes,
lecture.

TÍTULO: Influencia de subrayados centrais y periféricos en la
elaboración de resúmenes informativos
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RESUMEN

En este artículo, se verifica la influencia de la aposición de
subrayados en copias de cuatro artículos de Ciência Hoje para la
elaboración de veinte resúmenes informativos producidos por cinco
estudiantes de Pedagogía. Los resultados demostraron eso: a) el
percentil de uso de las frases subrayadas superó el uso de las frases no-
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subrayadas; b) el percentil de uso de las frases centrales subrayadas
superó el uso de las frases periféricas subrayadas; c) los resúmenes
fueron escritos predominantemente por estrategias de la copia
acrescida o no de borrado(s) y de paraphrase(s) simples; y, d) los
resúmenes fueron influenciados por la forma de los subrayados (íntegro,
clausal y lexical). El artículo, finalmente, discute algunas
implicaciones de los resultados para la investigación y la enseñanza
con resúmenes escolares.

Palabras-Clave: Divulgación científica, texto, resumen,
subrayado e lectura.
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Desafios para uma análise do discurso
 (e para o ensino?)

1 Docente do Curso de Mestrado em Ciências da Linguagem da Unisul. Mestre e Doutor
em Lingüística Aplicada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
Pós-doutor em Análise do Discurso pela Universidade Estadual de Campinas,
ingovoese@bizz.psi.br.

RESUMO

Neste trabalho discutem-se alguns problemas da Análise do
Discurso. A análise do texto aqui realizada tem o propósito duplo de
expor uma metodologia de AD e de abrir espaço para futuras reflexões
sobre a possibilidade de tal tipo de atividade trazer benefícios ao ensino
nos níveis fundametal e médio.

PALAVRAS-CHAVE

Análise do discurso, metodologia, ensino.

Ingo Voese1
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ALGUMAS QUESTÕES INICIAIS2

A expressão “Análise do Discurso” vem, há anos, sendo evocada
para os mais diferentes tipos de abordagens do texto. No que diz respeito
aos trabalhos que se orientam pelas concepções da chamada “escola
francesa” constata-se, especialmente no Brasil, muito mais uma teoria
do discurso do que uma análise propriamente dita, o que dificulta
que se possa instaurar uma reflexão e uma avaliação dos contornos de
uma metodologia específica.

É de se compreender, pois, que o ensino nos níveis fundamental
e médio muito pouco tem aproveitado das inúmeras pesquisas e
atividades realizadas nas academias, o que leva o presente trabalho –
parte de um texto mais amplo em elaboração – a se oferecer como
espaço de proposta e discussão, em especial, no que concerne à
possibilidade de uma metodologia de AD ser aproveitada, com efeitos
positivos, nas aulas do Ensino Fundamental e Médio.3

A carência, pois, de exercícios práticos que pudessem enriquecer
a reflexão sobre a importância ou não para os estudos da linguagem
dos conceitos que a AD desenvolve no plano teórico, também
neutraliza não só o aproveitamento deste construto teórico como
também críticas mais amplas e profundas às aulas de Língua Portuguesa
nos diferentes níveis de ensino.

Mais: a escassez de trabalhos de AD que, por exemplo, abordam
a questão das pistas ideológicas revela que as dificuldades não são de
modo nenhum desprezíveis e facilmente superáveis.

2 Como não posso, por razões óbvias, fazê-lo pessoalmente, quero expressar aqui meu mais
profundo agradecimento pelas críticas e sugestões feitas por um dos pareceristas do texto,
sem o que inúmeros “escorregões” e desatenções comprometeriam além do suportável o
que escrevi.
3 Os aspectos didático-pedagógicos, ou seja, a aplicabilidade da proposta de atividade ao
nível do Ensino Fundamental e Médio, submeter-se-ão – por diferentes e importantes
razões – a reflexão mais profunda, em espaço e momento diferentes deste texto, em que
obrigatoriamente deverão estar presentes debates e avaliações dos professores que atuam
em sala de aula nos dois níveis de ensino.
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Na verdade, a preocupação em definir com precisão o objeto e a
maneira de abordá-lo desafia seriamente os analistas do discurso, como
se pode deduzir de um artigo de Possenti (1990) em que ele diz:

Um dos sintomas de que a Análise do Discurso é uma disciplina
problemática é que é difícil falar dela, a não ser quando se trata de
conversas entre pares que trabalham sistematicamente no campo,
sem sentir uma certa obrigação de deixar mais ou menos claro de que
é que se trata. Isto é, sem supor que os outros não sabem do que se
trata. Em outras palavras, parece sempre que ainda é necessário definir
os termos, seja porque se supõe que não são conhecidos, seja porque
se teme que sejam tomados em sentido comum, seja para marcar
uma posição em relação a outras possíveis que reivindicam o mesmo
nome. Isto é, a expressão “análise do discurso” não indica com
suficiente clareza de que atividade se trata, como se dá, por exemplo,
bem ou mal, com expressões como “análise sintática” ou “análise
fonológica” (p. 45).

Uma das tarefas mais difíceis talvez resida em explicar a Análise
do Discurso como uma atividade lingüística se lhe interessa observar
tantos e tão diversos elementos como língua, contexto, formação
discursiva, interdiscurso, ideologia, etc.

Maingueneau (1989) pode servir como referência quando
entende que a Análise do Discurso pode reivindicar um espaço de
atuação mantendo o objetivo de abordar as circunstâncias históricas
do discurso sem deixar de marcar-se como prática lingüística de
objetivos específicos:

Não é suficiente, pois, constatar que um discurso é feito de palavras
para daí concluir que seu estudo depende mais da lingüística do que
de uma outra disciplina. Optar pela lingüística, de modo privilegiado
mas não exclusivo, consiste em pensar que os processos discursivos
poderão ser apreendidos com maior eficácia, considerando os
interesses próprios à Análise do Discurso. Isto não implica que os
textos, em questão não possam ser objeto de abordagens com propósitos
diversos (p. 17).
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A opção que faz, então, a Análise do Discurso, é epistemológica
e poderia ser explicitada e justificada assim: a análise parte da descrição
da materialidade do enunciado pressupondo que ela contenha marcas
indicativas – que deverão ser entendidas como pistas – a respeito do
processo de sua produção, ou seja, das condições de produção. O que
se admite é que o enunciado terá a sua forma determinada pelas
possibilidades da língua e pelos elementos extra-lingüísticos que se
constituíram como determinantes no seu processo de enunciação.

Assim, não é só o enunciado, enquanto materialidade lingüística,
o foco de interesse da Análise do Discurso, mas também as condições
de sua produção. Explicando melhor: embora parta da descrição do
discurso, o analista o faz sempre com o olhar dirigido na direção das
circunstâncias de sua enunciação, ou seja, a Análise do Discurso faz
uma análise do material lingüístico, tendo, porém, como objetivo revelar
os condicionamentos extra-lingüísticos. É, enfim, uma atividade que
se situa em dois terrenos diferentes, embora estreitamente
relacionados: o lingüístico e o extra-lingüístico – entendido nos planos
imediato e mediato.

Diante disso, observa-se que o domínio da Análise do Discurso
alcança um espaço muito abrangente, o que se torna uma de suas
dificuldades. Tome-se, por exemplo, como válido o pressuposto de
que a função e a forma do discurso orientam a sua descrição, e haveria
razão para se estabelecerem abordagens diferenciadas em discursos
do tipo:

a) político, jurídico, religioso, econômico ou pedagógico, etc.
b) descritivo, irônico, humorístico, poético, etc.
As dificuldades da Análise do Discurso, porém, não se reduzem

apenas a isso, pois ela, numa proposta desafiadora, não vai abordar
cada tipo de discurso isoladamente, como explica Maingueneau
(1989):

Ela cruza-os uns com os outros, especificando-os espacial e
temporalmente, associando-os necessariamente a condições de
produção particulares: o discurso jurídico didático de tal época e de
tal lugar, o discurso polêmico filosófico em tal contexto, com todas as
especificações ulteriores que se desejar, etc. A Análise do Discurso
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pode também, e é o caso mais freqüente, realizar o movimento inverso
a partir de uma ou várias formações discursivas (a imprensa socialista,
os manifestos feministas, o discurso de determinada corrente da crítica
literária, etc.) (p. 16)

Percebe-se, então, que o campo onde pretende operar a Análise
do Discurso é muito amplo, o que, para uma ciência, não é sempre o
desejável porque torna praticamente impossível estabelecer parâmetros
de verificabilidade para as descrições feitas. É como admitir que, diante
da variedade dos objetos e das múltiplas formas de abordá-los,
qualquer estudo pode ser classificado como uma Análise do Discurso,
o que a inviabilizaria como um estudo específico (se qualquer estudo
é Análise do Discurso nenhum é).

O cuidado e a atenção do analista do discurso, portanto, devem
voltar-se à compatibilização (ou operacionalização) de concepções
teóricas com uma metodologia, processo em que ele elegerá não só os
conceitos que considera básicos, mas também a possibilidade de
seqüenciar corretamente as operações que eles desencadeiam, o que
requer que se tracem, neste momento, embora resumidamente, os
contornos teóricos que orientam o trabalho, especialmente para que
a proposta que se faz possa receber as necessárias e corretas críticas.

Desse modo, explicita-se que:
a)a AD que se quer realizar, embora mantenha certas formulações

teóricas da chamada “escola francesa” – como a de “formação
discursiva”, por exemplo – busca situar-se num espaço de
orientação marxista diferente da corrente estruturalista que
segue os passos de Althusser, Bourdieu, Foucault e Pêcheux,
pois considera-se que não se pode ser dialético dentro de
uma lógica aristotélica (que não acolhe a compatibilidade
entre conceitos que têm dimensões concomitantemente
contraditórias). As referências teóricas buscam-se,
especialmente, nos textos de Bakhtin, Lucáks, Heller,
Mészáros, etc;

b)em conseqüência dessa postura, adota-se que não há discurso
sem língua e não há língua sem discurso, não há
acontecimento sem atos de sujeitos e não há atos fora do
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acontecimento, não há sujeito livre nem assujeitado e, por
isso, o discurso é produto e processo, e a língua é reflexo e
refração, instituído e instituinte, generalização e
singularização, prisão e liberdade dos usuários.

Posto isso, – e recordando o pressuposto teórico que diz que na
materialidade lingüística inscrevem-se as marcas das condições de sua
produção – uma das primeiras concepções teóricas diz respeito à
redundância que está presente no discurso, ou seja, o enunciante, sempre,
ao tentar utilizar os recursos mais apropriados para que o discurso possibilite
as melhores condições de sucesso, recorre à repetição da idéia. Em outras
palavras, todo enunciante torna-se necessária e incontrolavelmente
redundante. O fato de a língua não ser código leva o enunciante a se
defrontar com a dificuldade de dar tal forma a seu enunciado que
possibilite a adesão do interlocutor a um determinado sentido ou a um
processo de negociação, quando um dos recursos é a repetição através
tanto da sinonímia, como da paráfrase, da antítese, etc.

Por isso, um tratamento estatístico ou uma correlação de
associações e de rejeições semânticas torna-se interessante na
abordagem de ocorrências do discurso, à medida em que poderá revelar
a sua base temática, ou seja, o dito, e, por conseqüência, fornecer as
primeiras pistas de determinada formação discursiva.

Além disso, sabendo-se que os discursos podem variar de forma
e função, a Análise do Discurso se obriga a adotar uma outra postura:
a abordagem de um discurso depende, ao menos parcialmente, do
próprio objeto. Assim, por exemplo, o discurso descritivo será abordado
diferentemente do poético porque difere radicalmente quanto às
condições de produção.

As propriedades do discurso, então, vão influir na maneira de
abordá-lo, o que quer dizer que todo discurso tem uma “entrada” que
cabe ao analista localizar (sem que com isso se afirme que haja somente
uma entrada possível).

Por isso, o cuidado do analista do discurso refere-se ao lugar de
onde vai fazer a leitura do que foi enunciado. Pergunta-se, aqui, sobre
como “entrar” no texto para poder organizar as associações e as rejeições
e, daí, poder sustentar que um determinado sentido é compatível
com o texto.
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Em resumo: a AD parte da concepção de que a leitura do texto
inicia ao se encontrar uma “entrada” apropriada. Só então pode o
analista descrever um jogo de associações e rejeições semânticas –
que se constroem devido à redundância que marca a atividade do
enunciante – e, estabelecendo a relação com outras pistas, descrever
determinações da formação discursiva e da ação ideológica.

É o dito, pois, que interessa num primeiro momento. E isso é
fundamental: a observância de que os elementos lingüísticos têm um
certo grau de informatividade impede que se faça uma leitura
equivocada.

O passo seguinte deve capacitar o analista a sair do texto para o
que se poderia chamar, em termos gerais, de contexto (incluídas, aí, as
noções de formação discursiva e ideologia), para o que as noções de
recorte e de arquivo tornam-se bastante produtivas, ou seja, as partes
do discurso em análise e dos que servirão como objeto de cotejo (que
deverá revelar o não-dito, isto é, os silenciamentos e as contradições
de ordem ideológica) são “recortadas” pelo analista – atividade
orientada pelas propriedades do discurso e, especialmente, pela
hipótese com que se atua na análise.

A observação, após saber que o texto diz isso e não aquilo, dirige-
se, com especial cuidado, ao modo de dizer, ou seja, a como o dito é
dito, momento em que a atividade deve, se possível, dar conta de
duas frentes: 1. a interação num plano imediato (que se apóia na
Teoria dos Atos de Fala e que, de certa forma, faz referência às ações
dos sujeitos); 2. a enunciação dentro de um plano mediato (que a
AD privilegia como objeto de investigação e que diz respeito ao que
fixa o instituído social, enquanto limites para a atuação dos sujeitos).

 O pressuposto lembra que a formação discursiva estabelece um
ethos ou um modo de dizer para os enunciantes do grupo. Agora, o
analista atuará com as noções de escalaridade dos itens lexicais,
modalização e emprego de operadores argumentativos4, o que deverá
revelar o resultado do confronto entre as ações dos sujeitos e os

4 Sugiro, para quem não está familiarizado com esses conceitos, a leitura dos textos de
Ingedore Koch, onde são exemplar e didaticamente desenvolvidos.
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controles, as regras e os rituais instituídos socialmente. Torna-se, por
isso, obrigatório trabalhar o contexto mediato da interação, ou seja, a
época, o local e as circunstâncias em que o enunciado foi produzido.

Não só isso: se cada formação discursiva fixa condições de
enunciação, o faz em função de um determinado universo semântico
que é predominante. Assim, por exemplo, a formação discursiva
médica, embora apresente nos seus discursos enunciados de outras
formações discursivas, organiza-se em torno do tema saúde-doença, o
que remete à necessidade de o analista construir relações pertinentes
entre o dito e o modo como o dito foi dito, além de buscar respostas para
os motivos por que o dito foi dito do modo como foi.

Em outros termos, o que acontece no discurso, ou seja, o jogo de
associações e rejeições, a presença da redundância de um tema e o
interdiscurso são ocorrências que apontam para o processo em que a
formação discursiva demarca seus limites em relação às outras e,
concomitantemente, os de atuação dos interlocutores, buscando
controlar, enfim, quem pode enunciar o quê, como, etc.

Uma vez direcionada a análise para o exterior do texto, e
focalizando o conflito entre as formações discursivas, serão descritos
os silenciamentos como apagamento (ou mascaramento) de diferenças
e contradições de concepções de vida, de sociedade de mundo, etc.
e, por isso, como pistas para demarcar o que, no texto em análise,
serão considerados efeitos ideológicos.

Desse modo, embora a Análise do Discurso parta do princípio
de que o enunciado determina, ao menos parcialmente, o tipo de
análise a que poderá ser submetido, é possível estabelecer um roteiro
de abordagem que, no entanto, pode, em um ou outro caso, ter ou
não todas as etapas sugeridas a seguir.

Resumindo: a análise do discurso que se pretende propor diz
respeito ao dito, às escolhas dos modos de dizer e às determinações
históricas e sociais, ou seja, busca observar que: a) diz-se isso e não
outra coisa; b) diz-se assim e não de outra forma; c) diz-se deste lugar
social e não de outro; e d) diz-se isso e se silencia (mascara) sobre
outras formas de dizer.
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ANÁLISE DO DISCURSO:
UMA PROPOSTA DE ROTEIRO

Escolheu-se, para a análise, um texto simples, relativamente
pequeno, dirigido a um público infantil, que consta em um livro
didático de 6a série do fundamental e selecionado da obra Anel de
Vidro de Vicente Guimarães. Pareceu que se prestava bem a servir de
objeto tanto para encaminhar uma proposta inicial de metodologia de
Análise do Discurso, como para futuras reflexões sobre um eventual
uso da AD no ensino. A aplicabilidade, porém, desse tipo de análise
às aulas de ensino fundamental e médio só poderá ser testada uma
vez feitas as necessárias adaptações didático-pedagógicas ao nível da
capacidade dos alunos.

Fica evidente, pois, que se quer, no presente trabalho, antes de
mais nada, marcar um roteiro possível para uma abordagem discursiva
do texto, o que significa que a proposta deve ser considerada
acolhedora de críticas e de sugestões, tanto de estudiosos do discurso
como de professores que atuam no ensino Fundamental e Médio.
Outrossim, não se desconhece que, como qualquer metodologia sempre
tem comprometimentos ideológicos, esse roteiro também tem – e, por
isso, mais do que justificadamente, é passível de críticas.

I – O ENUNCIADO: AS MARCAS LINGÜÍSTICAS

1.1.O texto:

O Trabalho

Quem não trabalha é vadio.
É malandro, é preguiçoso.
Torna-se um ser doentio
E, por vezes, perigoso.
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O trabalho é uma beleza.
é, na vida, uma ventura:
Ele afugenta a pobreza
dá-nos conforto e fartura.

O trabalho é um dever
Que temos nós todo dia;
Porém, será um prazer,
Quando feito com alegria.

(VICENTE GUIMARÃES, s.d.).

1.2. O que diz o texto?

O texto tem como tema o trabalho. O jogo de associações e
rejeições semânticas (Maingueneau, 1989) apresenta-se da seguinte
maneira:

1.2.1. “Trabalho” se associa à idéia de “dever” que remete às de
“beleza”, “alegria”, “prazer”, “ventura”, “conforto” e
“fartura”.

1.2.2. “Trabalho” rejeita as idéias de “vadio”, “malandro”,
“preguiçoso”, “doentio”, “perigoso” e “pobreza”.

1.2.3. O termo-pivô do texto é “dever”: é preciso cumpri-lo (dever
de trabalhar) para ser bem sucedido.

1.2.4. As paráfrases que explicitam a noção de “trabalho” são
relativamente numerosas: “O trabalho é uma beleza, é
uma ventura, é um dever, é um prazer, é o que afugenta a
pobreza, é o que dá conforto e fartura”, enquanto que
quem não trabalha é “vadio, malandro, preguiçoso,
doentio e perigoso”.

Assim, uma leitura contrastiva (diz-se isso e não aquilo), apoiada
no jogo de associações e rejeições, mais as paráfrases, revela que o
texto diz que o trabalho é um dever que o homem precisa cumprir sempre
para ser feliz.
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II – A ENUNCIAÇÃO: AS MARCAS ENUNCIATIVAS

Observando-se as três estrofes do poema – que, doravante, serão
consideradas R1 (recorte 1), R2 e R3 respectivamente – pode-se
descrever marcas (ou pistas) que tanto se referem a um contexto
imediato da interação como apontam para uma determinada formação
discursiva:

2.1. Quem diz a quem: O autor do texto é, provavelmente, um
adulto (Vicente Guimarães) que se dirige, num livro (Anel
de Vidro), a crianças5. O autor do livro didático, por sua
vez, selecionou o texto exatamente por isso, ou seja, para
ser usado na sala de aula, onde o adulto se dirige à criança
com a finalidade de educá-la.

2.2. Como se diz:
2.2.1. O texto é uma poesia de estrutura e rimas simples (por

isso, fácil de memorizar).
2.2.2. As escolhas lexicais tanto no que se refere à condenação

de quem não trabalha (R1: “vadio”, “malandro”,
“preguiçoso”, “doentio”, “perigoso”) como as que significam
valoração do trabalho (R2: “beleza”, “ventura”, “afugenta
a pobreza”, “conforto e fartura”) formam, no jogo de
associações e rejeições, imagens muito fortes, ou seja, as
escolhas dos itens lexicais situam-se nos limites (inferior e
superior) da disposição escalar da língua. Por isso, devem
ser considerados itens lexicais que delimitam fortemente
o(s) sentido(s) que o texto poderia produzir.

2.2.3. O emprego do verbo “ser” no presente e no futuro do
presente do indicativo, em todo o texto, se constitui numa
modalização que, junto com os itens lexicais, busca fechar
as possibilidades da contra-palavra.

5 O autor do livro didático selecionou, provavelmente, o texto pela postura educacional
que perpassa a linguagem. O uso do texto em sala de aula tem a finalidade de educar a
criança e chega a ela, pois, como um discurso heterogêneo em que se mesclam as vozes de
dois autores e a do professor. Numa análise completa da situação interativa, pois, deveriam
ser incluídas também as atividades propostas no livro didático e as do professor.
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2.2.4. Somente uma vez (R1) as escolhas lexicais recebem um
modalizador que reduz a sua força argumentativa: “por
vezes” (perigoso).

2.2.5. No momento do texto em que “trabalho” poderia remeter
a uma idéia não muito agradável (R3), o autor recorre ao
operador argumentativo “porém”, que, ao destacar “prazer”,
ameniza “dever” de “todo dia”. Contudo, “quando”, usado
pelo autor em seguida, constrói uma argumentação do tipo:
“Se... então” em que impõe uma condição (fazer com
alegria).

2.2.6. O texto é sucinto e parece claro na abordagem de um
tema relevante não só para o indivíduo que se prepara
para a vida, mas para todos os que convivem com os
problemas e as dificuldades da atual situação social. E pela
dimensão da complexidade do tema do texto, com certeza,
há múltiplas formas de aborda-lo e de direcionar a reflexão.

As marcas lingüísticas e enunciativas permitem observar, porém,
que o enunciante preocupou-se em construir uma linguagem que
apresenta escolhas de modos de dizer que devem ser consideradas
como limítrofes, ou seja, o objetivo de conseguir a adesão do
interlocutor leva o autor a fazer opções por itens lexicais que se situam
no topo da escalaridade da língua e por modalizações que não admitem
a possibilidade de discordância.

III – O ACONTECIMENTO:
       AS MARCAS DA FORMAÇÃO DISCURSIVA
       E DA IDEOLOGIA

O modo de verbalização – embora se pudesse condenar o tom
radicalizante – parece submeter-se e não contradizer as regras
interativas que se alistam na Teoria dos Atos de Fala.
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O sucesso que visa a interação não se dá, porém, na observância
do Princípio da Cooperação e a abordagem da situação imediata –
objeto de estudo da Teoria dos Atos de Fala – não dá conta dos motivos
por que o autor não respeitou, por exemplo, a regra da sinceridade,
ou seja, não responde a por que se diz o que se diz do modo como se
diz (e se desrespeitam regras conversacionais)?

É preciso, pois, observar:

3.1. Os controles do discurso

O texto, quando constrói nos R2 e 3 afirmações positivas em
relação ao trabalho (“é uma beleza” “é uma ventura”) e acena para o
atendimento de expectativas da maior parte da população (“afugenta
a pobreza”, “dá-nos conforto e fartura”, “será um prazer”), assume as
formas de um discurso sedutor que se estrutura dentro da seguinte
seqüência:

a)o texto condena quem não trabalha, desenha o que é feio
(que é condenável e contrário à felicidade);

b)o texto elogia o trabalho, enfeitando o contrário do feio;
c)o texto promete riqueza, atuando sobre desejos e expectativas

das pessoas.
A sedução deve ser entendida como um discurso que nega a

máxima da sinceridade, pois se constitui com o objetivo de,
prometendo atender os desejos do indivíduo a ser seduzido, iludi-lo e
submetê-lo, ou seja, uma vez consumada a sedução, pode o enunciante
fazer as imposições (R3: “ é um dever... feito com alegria”) que lhe
parecerem mais apropriadas.

Observando, então, a análise feita até aqui, é possível levantar,
pelo menos, algumas questões que merecem ser discutidas e que
ampliam significativamente o contexto a ser considerado:

Por que o autor escreveu uma poesia sobre o trabalho do modo
como escreveu, não permitindo a discordância?

Por que recorre o autor à sedução?
Por que o autor radicaliza o elogio a todo e qualquer trabalho,

omite informações sobre a situação do mercado de trabalho?
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Talvez a melhor maneira de avançar na análise seja a de levar
em consideração a relação interessante e complexa que pode ser
estabelecida entre enunciante e autor.

Segundo Foucault:

[...] eu suponho que, em toda a sociedade, a produção do discurso é,
ao mesmo tempo, controlada, selecionada, organizada e redistribuída
por um certo número de procedimentos que têm por objetivo conjurar
seus poderes e seus perigos, dominar seu acontecimento aleatório,
esquivar seu peso, sua temível materialidade (1971, p.3).

E um desses procedimentos de controle, ainda segundo Foucault,
refere-se ao que ocorre com a atividade não do enunciante, mas do
autor:

 O autor, não entendido, é claro, como o indivíduo falante que
falou ou escreveu um texto, mas o autor como princípio de
agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas significações,
como sede de sua coerência (1971, p.9).

Para melhor entender a distinção que faz Foucault, os seguintes
exemplos são esclarecedores. Diz alguém “Está entrando frio pela
janela”. O enunciante – apesar da diversidade de sentidos possíveis –
responsabiliza-se por um sentido do enunciado, respeitando – ele,
indivíduo em interação – o princípio da cooperação. Já em “Lugar de
homem não é na cozinha” há que tomar em consideração duas
dimensões do enunciado: a) o imediato, quando o enunciante
manifesta uma posição sua, como indivíduo e b) o mediato, quando o
enunciante – agora autor – não só se responsabiliza por uma posição
pessoal, mas também invoca um discurso de uma ideologia machista.

A descrição da situação imediata da interação, portanto, não é
suficiente. É preciso incluir a abordagem de um contexto mediato, o
que a AD se propõe a fazer.

Pelo que se conseguiu descrever, tanto quanto às marcas
lingüísticas como às de ordem enunciativa, o texto aponta para um
autor que pertence a uma formação discursiva e é determinado
ideologicamente que orienta o indivíduo para que assuma e fale do
trabalho de forma que:
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a)o trabalho é sempre dever;
b)a criança deve ser educada para o trabalho e para o consumo;
c)a possibilidade de consumir (TER) é o caminho da felicidade.
Como o texto se dirige a crianças, é forçoso considerar que ele

tem objetivos que são nitidamente educacionais. Ora, devido às
escolhas feitas pelo enunciante, fecham-se as possibilidades para o
aparecimento da palavra de uma outra formação discursiva, ou seja,
não se admite uma visão diferente do trabalho, o que permite concluir
que a formação discursiva que determina o texto fixa também uma
certa lógica para o processo educativo que pode, provisoriamente, ser
descrito assim:

O adulto (orientado por uma determinada ideologia), quando
quiser educar a criança para viver feliz na sociedade atual, deverá
descrever o trabalho sempre como algo positivo.

POIS, a criança, acreditando que a sua felicidade está em
consumir e que todo trabalho possibilita isso, torna-se obediente e
dócil e aceitará realizar qualquer tipo de atividade no futuro.

POR ISSO, o discurso deve ser simples, autoritário, disciplinador
e sedutor.

A formação discursiva a que pertence o autor do texto – e que
tem objetivos educacionais – determina que a educação seja um
processo de adaptação dos indivíduos à sociedade como está atualmente
estruturada em termos de obediência e submissão às leis do mercado.

3.2. Os silenciamentos

A análise do texto “O Trabalho” – já a esta altura – permitiria
descrever seu alinhamento ideológico, principalmente porque a
formação discursiva, no ethos que imprime ao discurso educacional,
não deixa dúvidas sobre o tipo de comprometimentos históricos e sociais
do autor.

A AD, porém, ao acolher as noções de arquivo e de recorte, propõe-
se a um cotejo que deve, revelando os silenciamentos do texto, jogar
luzes sobre o conflito social que é a gênese da ideologia, ou seja, o
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cotejo de recortes de diferentes textos tem o objetivo de caracterizar
diferentes modos de interpretar determinada realidade, todos
orientados ideologicamente, o que inclui o propósito de silenciar (e
mascarar) as diferenças.

Os silenciamentos podem (ou devem?) ser descritos fazendo o
cotejo entre os recortes do texto em análise e os de outros textos (por
exemplo, o noticiário de jornais e revistas ou mesmo livros teóricos6).
Eles abrem, enfim, a possibilidade de se falar em contradições, ou
seja, entre o que o texto diz e o que outros dizem há divergências ou
contradições que precisam ser apagadas, e, desse modo, o conflito
fica mascarado.

O cotejo do R1 da poesia pode ser feito com alguns recortes de
outros textos, tais como:

R4: Um desempregado, hoje, não é mais objeto de uma marginalização
provisória, ocasional, que atinge apenas alguns setores; agora, ele
está às voltas com uma implosão geral, com um fenômeno comparável
a tempestades, ciclones e tornados, que não visam ninguém em
particular, mas aos quais ninguém pode resistir. Ele é objeto de uma
lógica planetária que supõe a supressão daquilo que se chama trabalho;
vale dizer, empregos (Forrester, 1997, p.11).
R5: [...] surge o temor insidioso, o medo difuso, mas justificado de ver
um grande número, de ver o maior número de seres humanos
considerados supérfluos. Não subalternos nem reprovados: supérfluos.
E por essa razão, nocivos (FORRESTER, 1997, p.16).
R6: Em tais circunstâncias, a miséria humana necessariamente
associada a todos os tipos de desemprego [...] podia ser justificada em
nome de um brilhante futuro de consumo para todos. Naqueles dias,
as milhões de pessoas desafortunadas, patéticas e “desprivilegiadas”
podiam ser facilmente relegadas à periferia da sociedade, isoladas,
como um fenômeno da “Grande Sociedade” afluente, elas deveriam

6 Optou-se, aqui, por recortes de textos teóricos que, evidentemente, não são indicados
para alunos de 1o e 2o graus. Para esses níveis, podem ser interessantes os depoimentos dos
próprios alunos e de pessoas do círculo familiar, e/ou o que se diz na coluna do leitor de
jornais e revistas, etc.
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responsabilizar exclusivamente a sua própria “inutilidade” (falta de
qualificação profissional, “preguiça”, etc) pelos seus apuros e resignar-
se a consumir os restos do farto banquete neocapitalista,
magnanimamente servidos sob a forma de “benefícios” desemprego e
de cupons para o consumo dos excedentes invendáveis de alimentos
(MÉSZAROS, 1987, p.59).
R7: [...] o problema não mais se restringe à difícil situação dos
trabalhadores não-qualificados, mas atinge também um grande
número de trabalhadores altamente qualificados, que agora disputam
[...] os escassos – e cada vez mais raros – empregos disponíveis
(MÉSZAROS, 1987, p. 61).
R8: Essa sociedade de tempo liberado teria como base o princípio de
que é necessário cada indivíduo trabalhar menos para que todos
possam trabalhar (COTRIM, 2000, p.36).
R9: Muito se tem dito que o grande vilão do desemprego é a falta de
capacitação e qualificação da mão-de-obra. Nos jornais há uma
infinidade de cursos em oferta que são desejados por muita gente. Só
que os interessados não podem fazê-los em razão dos seus altos custos
e por estarem desempregados. Afinal, de quem é a culpa do
desemprego? Do desempregado que não é qualificado? Do empresário
que não oferece uma oportunidade? Das instituições que oferecem
cursos caros? Ou do governo que vê tudo isso e não faz nada? (Carla
Gonçalves Sanches, Diário Catarinense, 14/08/02, p.38)

O cotejo permite alistar importantes silenciamentos, ou seja:
a)que quem não trabalha pode estar impedido por razões que

escapam à sua decisão;
b)que quem não trabalha não se torna (ou é) necessariamente

“doentio”;
c)que o desemprego é mais o resultado de um sistema social do

que culpa do indivíduo;
d)que quem não trabalha só é nocivo à sociedade porque não

dá lucro a quem o emprega; e
e)que responsabilizar apenas o indivíduo por não trabalhar é

uma forma de esconder e de mascarar a crueldade de um
sistema social.
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O R2, por sua vez, pode ser submetido ao cotejo com:

R10: Será “útil” viver quando não se é lucrativo ao lucro? (Forrester,
1997, p.16)
R11: [O lucro] Ativo, propaga-se por toda parte, mas jamais é citado,
a não ser sob a forma daquelas pudicas “criações de riquezas” que
pretendem beneficiar toda a espécie humana e ocultar tesouros de
empregos. Tocar nessas riquezas seria então criminoso. É preciso
preservá-las a qualquer preço, não discuti-las, esquecer (ou fingir
esquecer) que elas beneficiam sempre o mesmo pequeno núnero,
cada vez mais poderoso, mais capaz de impor esse lucro (que lhe
toca) como a única lógica [...] (FORRESTER, 1997, p. 19)

Os principais silenciamentos que podem ser retirados do cotejo
são:

a)que o trabalho nem sempre, ou quase nunca, é uma “ ventura”;
b)que há pessoas que não trabalham, mas têm fartura e riqueza;
c)que quem trabalha, em geral, fica com as sobras do “farto

banquete neocapitalista” – R6);
d)que da fartura e a riqueza se beneficiam aqueles que se valem

do trabalho de outros;
e)que o sistema tem como lógica indiscutível gerar riquezas para

poucos.
E, por fim, é preciso localizar os silenciamentos que podem ser

retirados do cotejo de R3 com os seguintes recortes:

R12: Pela primeira vez, a massa humana não é mais necessária
materialmente, e menos ainda economicamente, para o pequeno
número que detém os poderes e para o qual as vidas humanas que
evoluem fora de seu círculo íntimo só têm interesse, ou mesmo
existência – isso se percebe cada dia mais –, de um ponto de vista
utilitário (FORRESTER, 1997, p. 136).
R13: Isso ainda pode ser observado em muitas indústrias atuais, onde
a função do operário reduziu-se ao cumprimento de ordens relativas
à qualidade e à quantidade da produção. Tudo transcorre sem que o
operário tenha comando sobre o resultado final do seu trabalho nem
controle algum sobre a finalidade do que fabrica. Sempre repetindo
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as mesmas operações mecânicas, o trabalhador produz bens estranhos
à sua pessoa, aos seus desejos e às suas necessidades (COTRIM, 2000,
p.29).
R14: Enfim, o trabalho alienado costuma ser marcado pelo desprazer,
pelo embrutecimento e pela exploração do trabalhador (COTRIM,
2000, p. 29).
R15: Ou seja, o trabalho – possibilidade de liberdade e realização – se
tornou sinônimo de frustração, submissão e sofrimento (COTRIM,
2000, p. 29).

Silencia-se, aqui:
a)que diferentes tipos de trabalho são valorizados

diferentemente;
b)que trabalhar “todo dia” significa não ter o direito ao descanso,

nem ao lazer;
c)que os que detêm o poder econômico são, em geral, insensíveis

ao sofrimento dos desempregados e dos que ganham pouco;
d)que o trabalho de um operário tornou-se monótono e

alienante;
e)que o trabalhador é, na maioria das vezes, explorado; e
f)que o trabalho tornou-se sinônimo de desprazer e de sofrimento.
Em resumo, o texto “O Trabalho”, observados os cotejos dos

recortes, silencia a responsabilidade do sistema social diante do
desemprego, da exploração e da alienação do trabalho humano, da
sub-valorização de determinados trabalhos, do desprazer e do
sofrimento de alguns tipos de trabalho, da negação ao lazer, etc.

Tomando os silenciamentos como mascaramento de contradições
entre posições conflitantes a respeito do trabalho, eles devem ser
considerados pistas de uma ação ideológica que procura impor um
determinado modelo de sociedade, em que lugares sociais consolidados
são não só privilegiados, mas também apresentados como a única forma
de distribuição possível.

Nesse modelo, pois:
1. O trabalho é parafraseado como “beleza” e “ventura” (R2) e

pelo que ele possibilita em termos de aquisição de uma situação
material confortável (R2).
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2. Como quem não trabalha (R1) não tem acesso à possibilidade
de TER “conforto” e “riqueza” (R2), é considerado “doentio” e
“perigoso” (R1) a uma formação social. A culpa pela miséria do
indivíduo é sempre dele próprio: o modelo de sociedade fica, portanto,
isento.

3. O tom autoritário do texto dirigido à criança indica que o
autor (determinado pela formação discursiva e pela ideologia) tem
interesse em não admitir a contra-palavra em relação à concepção de
“trabalho”, ou seja, procura evitar que apareçam contradições entre
concepções sobre o tema, o que poderia representar um risco para
aqueles que o modelo privilegia.

A atividade lingüística do autor, procurando apagar o que se
alistou como silenciamentos, ou seja, as contradições em relação a
outros ditos possíveis, confirma a idéia de que, numa dada formação
social, há discursos diferentes sobre a mesma temática, ligados, porém,
a diferentes formações discursivas e determinados por ideologias
antagônicas. E isso remete à idéia de conflito.

4. Uma vez que o texto apresenta como justificativa para que
alguém trabalhe as expressões “afugenta a pobreza” e “dá-nos conforto
e fartura” (R12), a dicotomia semântica que se constrói é “trabalho”
x “riqueza”. Inicia-se um processo de sedução (R2 revela-se diante
de R11) que tem sempre implícito um processo de anulação7, por
exemplo, da postura crítica que poderia contestar o modelo de
felicidade em que se substitui o SER pelo TER: apagando o
desagradável de determinados trabalhos e o injusto da formação social,
o texto preenche uma das funções da ideologia, o mascaramento, isso
te, mascarar para seduzir, anular e dominar.

5. Uma outra pista que deverá ser considerada como
conseqüência da orientação ideológica é a proposta de educação que
perpassa o texto, ou seja, uma educação que acena com o TER para
quem não tem acesso ao consumo tem implícita uma noção de homem
que pode ser resumida em termos de:

6 A sedução é, sempre, um mascaramento dos detalhes negativos de um produto e a
maximização de qualidades (que, em geral, não existem).
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a)o homem precisa ser seduzido e será educado para servir ao
sistema, ou seja, ele se ajusta, aceitando a estrutura da
formação social, desde que possa ou consumir ou ter a
esperança de fazê-lo;

b)o homem precisa aceitar o trabalho não como uma forma de
se desenvolver e SER mais pessoa, mas de TER acesso à riqueza
e ao consumo. A ídéia de felicidade está ligada à de consumo;

c)o homem não deve ser educado em termos de desenvolvimento
de sua consciência, de sua capacidade de discordar e de criar,
mas de competência para a geração do lucro.

6. Outra pista poderá ser considerada; o que a dicotomia
“trabalho x riqueza” revela, no texto, em termos de interdiscurso. Se
se considerar que em torno de “trabalho” é possível localizar uma
formação discursiva diferente da que se organiza em torno de “riqueza”,
o processo do interdiscurso (como o entende Maingueneau, 1989)
apresenta o domínio de uma formação sobre a outra porque:

a)Impõe, pelo discurso autoritário, uma idéia de trabalho, não
permitindo a contra-palavra;

b)seduz pela promessa enganosa de felicidade;
c)apaga o conflito que o não-dito poderia revelar;
d)vale-se do prestígio do texto escrito e do livro para fortalecer

uma proposta de educação.
 A análise das pistas lingüísticas, enunciativas e ideológicas, no

seu todo, permite, pois, estabelecer algumas características da formação
social em que o texto circula (ou está autorizado a acontecer, na
linguagem foucaultiana).

Evidentemente, a análise de apenas um texto não poderá revelar
a formação social na sua totalidade. Estão, contudo, inscritos no
enunciado, como pistas da determinação social, o autoritarismo, o
conflito entre formações discursivas (grupos sociais), a sedução de
uma sociedade de consumo, o predomínio do TER sobre o SER, o
mascaramento de uma realidade e a tentativa de “educar” o homem
para ser submisso e aceitar a manutenção do status quo.



209Linguagem em (Dis)curso, Tubarão, v. 3, n. 1, p. 187-210, jul./dez. 2002

REFERÊNCIAS

COTRIM, G. Fundamentos da filosofia. São Paulo: Saraiva, 2000

FORRESTER, V. O horror econômico.São Paulo: Edusp, 1997.

FOUCAULT, M. A ordem do discurso. Ijuí, Fidene, 1971.

GUIMARÃES, V. Anel de vidro. Rio de Janeiro, Americana, s. d..

MAINGUENEAU, D. Novas tendências em análise do discurso.
Campinas: Pontes/Unicamp, 1989.

MÉSZÁROS, I. A necessidade do controle social. São Paulo:
Ensaio, 1987.

POSSENTI, S. Discurso, estilo e subjetividade. São Paulo: Martins
Fontes, 1988.

TITLE: Challenges for discourse analysis (and for teaching?).

AUTHOR: Ingo Voese

ABSTRACT

This article discusses some problems from the area of Discourse
Analysis. The text analysis carried out here has the double purpose of
presenting a methodology of Discourse Analysis and of opening a space
for future reflections on the possibility of this approach being useful to
elementary and secondary school teaching.

Keywords: Discourse Analysis, methodology, teaching.



210 Linguagem em (Dis)curso, Tubarão, v. 3, n. 1, p. 187-210, jul./dez. 2002

TITRE: Défis pour l’analyse du discours
            (et pour  l’enseignement?).

AUTEUR: Ingo Voese

RÉSUMÉ

Dans cet article quelques problèmes d’Analyse du Discours sont
discutés. L’analyse qu’on propose d’un texte a le double but d’exposer
une méthodologie d’Analyse du Discours et d’ouvrir un espace à des
réflexions futures sur la possibilité pour cette approche du texte
d’apporter des avantages à l’Enseignement Fondamental et Moyen.

Mots-Clés: Analyse du discours, méthodologie, apprentissage.

TÍTULO: Desafíos para el análisis del discurso
               (y para la enseñanza?).

AUTOR: Ingo Voese

RESUMEN
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RESUMO

O presente artigo objetiva comparar aspectos da teoria da
relevância de Sperber e Wilson e da teoria da atividade de Leontiev,
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processo ensino-aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Como educadora, algumas questões, cada vez mais, têm-me
intrigado e, em termos das reflexões tecidas neste texto, são o ponto
de partida. A primeira delas diz respeito ao modo como aprendemos,
ou seja, a certos aspectos de como processamos o conhecimento. Neste
caso, me interessa refletir sobre os seguintes questionamentos: “Por
que aprendemos determinadas coisas e não outras?”; “Por que algumas
coisas interessam a alguns alunos e não a outros?”; “O que nos leva ou
motiva para o aprender?”. A segunda questão que me mobiliza, neste
caso, relacionada à prática docente, é a de: “Como trabalhar o processo
de mediação dos conhecimentos historicamente produzidos pela
humanidade de maneira que os alunos aprendam ou queiram
aprender?”.

Sabemos que vários pesquisadores têm buscado aprofundar
questões desta natureza, mas, neste artigo, pretendo priorizar duas
explicações para os fenômenos cognição, linguagem e aprendizagem:

a)a teoria da relevância, da pragmática lingüística, desenvolvida
por Sperber e Wilson (1986); e

b)a teoria da atividade, desenvolvida por Leontiev, a partir da
abordagem materialista histórica, com base em Vygotsky.2

Com o intuito de melhor compreender a contribuição destas
teorias para o processo ensino-aprendizagem, vou tentar aproximar
alguns princípios básicos de ambas, de forma a buscar elementos que
possam nos levar a uma melhor compreensão do fenômeno
aprendizagem.

2 Leontiev propõe possibilidades de materialização de um paradigma pedagógico a partir
da (eu diria: metodologia histórico-cultural) a Teoria da Atividade, a qual, saliento, tem
sido, atualmente, bastante discutida e estudada pelos educadores em Santa Catarina,
principalmente no momento, quando a Secretaria de Estado da Educação (SEE) empreende
ações no sentido de implementar a Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina.



214 Linguagem em (Dis)curso, Tubarão, v. 3, n. 1, p. 211-224, jul./dez. 2002

TEORIA DA ATIVIDADE E TEORIA DA RELEVÂNCIA

Um dos expoentes da Teoria Histórico-Cultural foi Lev
Semenovich Vygotsky (1896-1932), nascido na cidade de Orsha, na
extinta União Soviética. Suas idéias propagaram-se, multiplicaram-
se, e se desenvolveram na obra de seus colaboradores, dos quais os
mais conhecidos são: Alexander Romanovich Luria e Alexei
Nikolsivevich Leontiev. É importante destacar que tanto a Teoria
Histórico-Cultural de Vygotsky quanto a Teoria da Atividade de
Leontiev são de extrema contemporaneidade, sendo bastante
divulgadas e valorizadas na atualidade. Devemos considerar, ainda, o
fato de que até a década de 60 (sessenta) os estudos destes
pesquisadores eram completamente ignorados.

Vygotsky empreendeu seus estudos no sentido de compreender
as funções psicológicas superiores ou processos mentais superiores, que
são a base da Teoria da Atividade, de Leontiev; motivo pelo qual
trago este último para a presente reflexão.

Leontiev apóia-se no materialismo histórico para explicar como
devem ser mediadas as atividades pedagógicas, sempre enfocando que
estas devem prever a participação ativa dos sujeitos no processo ensino-
aprendizagem. Para ele, “os processos psicológicos superiores específicos
do homem podem nascer unicamente da interação do homem com o
homem”3 (1978, p. 78), ou seja: o sujeito é resultado de sua própria
atividade, através de instrumentos e signos, e este processo é histórico,
social e cultural, o que também nos lembra Vygotsky quando enfatiza
que a nossa consciência é de natureza social e cultural. Entretanto,
face à Teria da Relevância, estas considerações podem nos levar a
uma reflexão mais pontual: Como estruturamos/organizamos os
conceitos, nosso dicionário mental, os signos que utilizamos em nossas
manifestações lingüísticas? Qual o papel da pragmática neste processo?

3 “[...] los procesos psicológicos superiores específicos del hombre pueden nacer únicamente
en la interacción del hombre con el hombre”.
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É neste contexto que, penso, podemos fazer uma conexão entre
a Teoria da Atividade de Leontiev (1978) e a Teoria da Relevância
de Sperber e Wilson (1986), pois, se compreendemos que a nossa
consciência é de natureza social e cultural e que a aprendizagem
materializa-se em situações interdiscursivas, mediadas por ações
intencionais entre os sujeitos que vivenciam cotidianamente o ato de
aprender no espaço escolar, vamos perceber essa inter-relação entre
ambas as teorias.

Ainda tentando explicar melhor os conceitos de contexto e
Relevância, trago para a presente reflexão outra contribuição Sperber
e Wilson, a partir da exposição de Silveira e Feltes. Segundo elas:

[...] a seleção contextual é guiada pela busca da relevância no
processamento da informação. Se os efeitos contextuais adequados
foram alcançados com o mínimo de esforço justificável, então a
informação terá sido otimamente processada. [...] é preciso destacar
que uma suposição não é relevante em si mesma. Ela é considerada
com relação à situação de comunicação específica, em que estão
envolvidos indivíduos com suas especificidades, podendo diferir de
pessoa a pessoa em diferentes circunstâncias (1999, p. 47).

Mais uma vez, vê-se um ponto de interseção entre Vygotsky,
Sperber e Wilson e Leontiev. Para Vygotsky este conjunto de premissas
é denominado de ZDR (Zona de Desenvolvimento Real). Na Teoria
da Atividade é visto por Leontiev (1978, p. 67) desta forma: “A
psicologia do homem está vinculada com uma atividade dos indivíduos
concretos, que transcorre em condições de uma coletividade aberta,
entre os homens que o rodeiam juntamente com eles e em interação
com eles, com o mundo objetivo circundante [...]”.4 Como é possível
perceber, todos trabalham com a idéia de representação, construção
mental a partir das interações com o meio.

4 “La psicologia del hombre está vinculada con la actividad de los individuos concretos,
que trascurre en condiciones de una colectividad abierta, entre los hombres que lo rodean,
juntamente con ellos y en interacción con ellos, o a solas con el mundo objetivo circundante
[...]”.
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 Conforme Leontiev (1978, p. 80), “[...] a atividade mental não
está separada da atividade prática”.5 Pensando estas questões do ponto
de vista da aprendizagem, concordo com Leontiev (1978, p.82), quando
diz:

[...] o objeto da atividade é seu verdadeiro motivo. Subentende-se
que este pode ser tanto material como ideal, tanto dado em percepção
como existente somente na imaginação, no pensamento. O
fundamental é que por trás do motivo está sempre a necessidade,
que o motivo responde sempre a uma ou outra necessidade.6

Para Leontiev o sujeito da aprendizagem orienta-se por motivos,
por fins a serem alcançados. Segundo ele, “o conceito de atividade
está necessariamente unido ao conceito de motivo. Não há atividade
sem motivo; a atividade ‘não motivada’ não é uma atividade sem motivo,
mas uma atividade com um motivo subjetiva e objetivamente oculto”
(LEONTIEV, 1978, p. 82).7

Nesta concepção, o sujeito age por meio de intenções, por ações
planejadas. No seu entendimento, é desta maneira que o sujeito vai
chegar onde deseja. Então, no ato educativo, o professor (mediador)
deve planejar suas atividades de tal maneira que seus educandos possam
sentir-se envolvidos e com clareza dos motivos e finalidades pelos quais
é importante aprender sobre “determinadas coisas”. Para o autor, se o
professor conseguir trabalhar o processo ensino-aprendizagem desta
maneira estará realizando uma atividade de aprendizagem, caso
contrário é apenas uma atividade de ensino. Vale ressaltar que, para
o professor, será sempre uma atividade de ensino. Neste sentido também

5 “[...] la actividad mental no está aislada de la actividad práctica”.
6 “[...] el objeto de la actividad es su verdadero motivo. Se sobrentiende que este puede ser
tanto material como ideal, tanto dado en la percepción como existente sólo en la
imaginación, en el pensamiento. Lo fundamental es que detrás del motivo está siempre la
necesidad, que aquél responde siempre a una o otra necesidad”.
7 “[...] el concepto de actividad está necesariamente unido al concepto de motivo. No hay
actividad sin motivo; la actividad ‘no motivada’ no es una actividad carente de motivo,
sino una actividad con un motivo subjetiva y objetivamente oculto”.
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lembro Sperber e Wilson, e faço uma analogia da Teoria da Atividade
com a Teoria da Relevância: se o professor consegue, utilizando-se da
sua criatividade, tornar a atividade de ensino (professor) em atividade
de aprendizagem (para os alunos), ele também estará conseguindo
fazer com que seus alunos se apropriem melhor dos conhecimentos.
Estando motivados, esses alunos vão despender menor esforço de
processamento, aumentando a relevância. Portanto, o professor chegará
à atividade de aprendizagem (LEONTIEV) se conseguir tornar, para
seus alunos, “tal situação” relevante (SPERBER e WILSON). Neste
caso, o ato de planejar (professor) envolve, também, o desenvolvimento
de estratégias – no jeito de conduzir o processo – que possam motivar
o aluno, que o envolva no processo ensino-aprendizagem. Tal situação
vai depender do grau de significado – motivos e finalidades
(LEONTIEV) e relevância (SPERBER e WILSON) – para sua vida
cotidiana, para o ser cidadão. Então, para Leontiev (1978, p. 85):
“Qualquer fim – inclusive o de chegar ao ponto N – existe
objetivamente em uma situação objetiva. É certo que, para a
consciência do sujeito, o fim pode aparecer abstraído desta situação,
mas sua ação não pode ser abstraída dela”.8

A APRENDIZAGEM E O ENSINO

Para Leontiev, o núcleo da aprendizagem e, conseqüentemente,
do ensino, é a finalidade de algo que está em jogo. Neste sentido é
que ele fala da atividade, em que se tem ações eminentemente
relacionadas a fins pretendidos. Conforme afirma o autor:

[...] o objeto da atividade é seu verdadeiro motivo. [...] os
“componentes” essenciais de algumas atividades dos homens são as

8 “Cualquier fin – incluso el de ‘llegar al punto N’ – existe objetivamente en una situación
objetiva. Es cierto que para la conciencia del sujeto el fin puede aparecer abstraido de esta
situación, pero su acción no puede ser abstraida de ella”.



218 Linguagem em (Dis)curso, Tubarão, v. 3, n. 1, p. 211-224, jul./dez. 2002

ações que eles realizam. Denominamos ação ao processo subordinado
da representação que se relaciona diretamente ao resultado final
pretendido, ou seja, ao processo subordinado a uma finalidade
consciente. Do mesmo modo que o conceito de motivo se correlaciona
com o conceito de atividade, o conceito de finalidade se correlaciona
com o conceito de ação (LEONTIEV, 1978, p. 82).9

Pode-se dizer, então, a partir desta citação, que o professor, como
articulador do processo de ensino-aprendizagem, necessita
constantemente criar mecanismos de ação que despertem no aluno o
interesse como conseqüência de uma visualização das reais
necessidades destes conhecimentos para o seu aprimoramento pessoal.
Este processo, por sua vez, relaciona-se ao que Sperber e Wilson
denominam Relevância. Afirmam eles:

Tudo o que um falante ou qualquer outro tipo de comunicador pode
fazer é oferecer um estímulo com a esperança de que, ao ser percebido
pelos membros da audiência, provoque uma modificação no entorno
cognitivo desta audiência e desencadeie alguns processos cognitivos
(SPERBER E WILSON, 1986, p. 189).10

Mediante o exposto, percebe-se que tanto a Teoria da Atividade
como a Teoria da Relevância nos remetem ao fato de que as atividades
e relações do homem com o mundo são dirigidas por motivos, por fins
a serem alcançados. De acordo com esta orientação, podemos entender
que o papel da escola é o de é facilitar, orientar, problematizar,

9 “[...] el objeto de la actividad es su verdadero motivo. [...] Los ‘componentes’ principales
de algunas actividades de los hombres son las acciones que ellos realizan. Denominamos
acción al proceso subordinado a la representación que se tiene del resultado que debe
lograrse, es decir, al processo subordinado a un fin conciente. Del mismo modo que el
concepto de motivo se correlaciona con el concepto de actividad, el concepto de fin se
correlaciona com el concepto de acción”.
10 “Todo lo que un hablante o cualquier outro tipo de comunicador puede hacer es ofrecer
un estímulo con la esperanza de que, al ser percibido por los miembros de la audiencia,
provoque una modificación del entorno cognitivo de ésta y desencadene algunos procesos
cognitivos”.
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questionar, motivar, mediar a aprendizagem e, através da mediação,
conduzir o aluno a perceber os motivos e as finalidades pelos quais é
importante aprender determinados conteúdos, ou melhor, levá-los a
compreender onde vão utilizar (na vida, como indivíduo/cidadão) o
que estão aprendendo.

Considerando que estes sujeitos da aprendizagem são diferentes
uns dos outros, vejo que os motivos e finalidades que eles vão conferir
ao que está sendo enfocado pelo professor (na mediação) também vão
estar sendo influenciados pelo grau de relevância atribuído à atividade
desenvolvida. Importa a eles, quanto ao modo como a mente humana
funciona e processa a informação, como tais conteúdos estarão
relacionados a sua vida cotidiana. Neste sentido, também, Sperber e
Wilson (apud SILVEIRA E FELTES, 1999, p.  37), “partem da idéia de
que comumente prestamos atenção a estímulos que, em alguma medida,
vêm ao encontro de nossos interesses ou que se ajustam às
circunstâncias do momento”.

Desse modo, tanto do ponto de vista de quem faz a mediação
quanto de quem aprende, sempre vamos lidar com questões
intencionais, de interesse. É como nos diz Leontiev (p. 85): “A ação
que se está executando diz respeito a uma tarefa: a tarefa é
precisamente uma finalidade que se dá em determinadas condições.
Por isso a ação tem uma qualidade especial, seu ‘efe(i)tor’ especial,
mais precisamente, os meios com os quais se executa a ação”.11

Do ponto de vista da interação, há que se lidar com o contexto.
Segundo Moura (1999, p. 72) “[...] em muitos casos não é possível
determinar aquilo de que se fala se não se leva em conta o contexto”.
Indo ainda além, Sperber e Wilson vêm o contexto como um fenômeno
mental. Para eles (apud SILVEIRA e FELTES, 1999, p. 46), “o contexto
não é definido de antemão, mas construído no curso da comunicação,
ao longo do processamento das informações”.

11 “[...] la acción que se está ejecutando responde a una tarea: la tarea es precisamente un
fin que se da en determinadas condiciones. Por eso la acción tiene una calidad especial, su
“efector” especial, más precisamente, los medios con los cuales se ejecuta”.
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Uma questão fundamental, e relevante, neste processo, é o
contexto pragmático em que estes sujeitos estão inseridos: nem todos
possuem os mesmos conhecimentos, partilham das mesmas
experiências. Conforme Silveira e Feltes (1999, p. 27), “mesmo quando
duas pessoas estão olhando para a mesma coisa, podem identificá-la
de modos diferentes e não reconhecer ou compreender os mesmos
fatos”, situação esta que também pode explicar-nos o porquê de tantas
diferenças na forma de conduzir o processo ensino-aprendizagem por
parte dos educadores. Ora, como conseguir de todos os professores
uma “certa direção” se todos não estão naturalmente propensos a isso?

A prática pedagógica desses professores é perfeitamente
compreensível se olharmos esta questão considerando o contexto
sociocultural em que estão inseridos (cf: VYGOTSKY, LEONTIEV e
SPERBER e WILSON). Cabe pensar, então, que professores e alunos
produzem suas existências a partir do modo como se relacionam com
os contextos em que têm experiência e que os professores, embora
variem em suas práticas, precisam ter uma base de conhecimentos
comuns que permitam uma prática comum e consenso na interação
entre pares. Entre estes conhecimentos, são sumamente importantes
aqueles relativos ao processo interacional/pragmático em que
professores e alunos estão imersos.

Vygotsky, tentando explicar de onde o educador deve partir
para trabalhar o processo ensino-aprendizagem, propôs alguns
conceitos, a saber: zona de desenvolvimento real (ZDR) e zona de
desenvolvimento potencial (ZDP). Por ZDR ele compreende aquilo
(os conceitos) que o sujeito da aprendizagem já domina e, por ZDP,
aquilo que o sujeito da aprendizagem pode desenvolver, tem condições
de aprender. Desde que lhe sejam dadas as oportunidades, a ZDP é
ilimitada; quanto mais desenvolvimento, mais aprendizagem.

Estes conceitos valem tanto para o aluno quanto para o professor,
uma vez que a aprendizagem não é um processo restrito a uma tarefa
ou espaço de tempo, e nem somente ao aluno. A aprendizagem é
constitutiva à nossa existência. O domínio do conhecimento (e,
conseqüentemente, o desencadeamento destas zonas de
aprendizagem) vai estar ligado às oportunidades que cada sujeito tem
no decorrer de sua vida, seja na escola, no contexto familiar ou social.
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Sendo assim, os conceitos que são dominados por estes sujeitos
(alunos e professores) e manifestados por eles através de um processo
de semiose, resultam de experiências vivenciadas no meio circundante.
Ressalta-se aqui que não estamos falando de conhecimento mútuo,
conforme denomina Grice (1975) com o processo de inferências. Nossa
reflexão vai sempre na direção da valorização do contexto como
definem Sperber e Wilson. Neste sentido, eles afirmam:

A noção de efeito contextual é fundamental para se estabelecer uma
definição da relevância. Queremos chamar a atenção que ter efeitos
contextuais é uma condição necessária para a relevância e que, em
igualdade de condições, quanto maiores são os efeitos contextuais
maior é a relevância (SPERBER e WILSON, 1986, p. 152).12

O professor constrói seu conhecimento nos cursos de formação
e em sua experiência de vida. Do mesmo modo, o aluno constrói seu
conhecimento na escola e em sua experiência de vida. Compete ao
professor, como mediador, estabelecer os objetos de conhecimento
relevantes para a aprendizagem de toda a turma, mas deve também
levar em consideração as especificidades tanto da turma, em visualizar
esta relevância, quando dos indivíduos, em relacionar estes novos
conhecimentos com os que já detêm.

ALGUMAS PALAVRAS FINAIS

Compreender o processo ensino-aprendizagem – fatores
envolvidos neste processo – é algo altamente complexo e que envolve

12 “La noción de efecto contextual es fundamental para establecer una definición de la
relevancia. Queremos subrayar que tener efectos contextuales es una condición necesaria
para la relevancia y que, en igualdad de condiciones, cuanto mayores son los efectos
contextuales mayor es la relevância”.
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profundo conhecimento de como o ser humano desenvolve e processa
a cognição. Compreender este fenômeno implica conhecer as teorias
que o discutem, buscam explicitá-lo. A partir das reflexões tecidas
neste trabalho pode-se dizer que tanto a Teoria da Atividade de base
vygotskyana (LEONTIEV), quanto a Teoria da Relevância (SPERBER
e WILSON), com suas respectivas bases epistemológicas, representam
importantes contribuições para a compreensão do fenômeno
aprendizagem. Entendo, neste caso, que se o professor (mediador)
compreender como se dá este processo, como ambos (aluno e professor)
aprendem, também fará mediações que irão resultar em aprendizagem,
verdadeiramente.
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RESUMO

Nosso principal objetivo neste artigo é, partindo de uma breve
análise bibliográfica sobre mitologia, de um quadro teórico centrado
principalmente no chamado “neo-pragmatismo” de Richard Rorty e
na “filosofia pós-analítica” de Donald Davidson, destacar algumas
importantes questões concernentes à relação entre crenças, narrativas
e outras praticas. Com isto, pretendemos contribuir num debate teórico
central, não só para os Estudos da Linguagem e Antropologia, como
para toda as Ciências Humanas.

PALAVRAS-CHAVE

Linguagem, pragmatismo, antropologia, índios guaranis.
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INTRODUÇÃO

Entre os povos da América que entraram em contato com os
Europeus desde os primórdios da colonização, os Guaranis constituem
um bom exemplo daqueles que conseguiram sobreviver até os dias de
hoje, preservando os aspectos mais importantes de sua cultura e
organização social. Contudo, estes povos que no Brasil tiveram
populações inteiras dizimadas, continuam a sofrer um violento processo
de destruição.

Os Guaranis constituem uma das sociedades indígenas brasileiras
mais numerosas. Atualmente existem quatro grupos guaranis:
Chiriguanos na Bolívia (60.000), Kayowa (17.000), Chiripa ou Nhandeva
(8.000) e Mbya (12.000),3 distribuídos no centro oeste, sul e sudeste
do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Sobre o litoral sul e sudeste
brasileiro encontra-se uma grande concentração de Mbya e de
Chiripa4, habitando o território onde viveram os Carijós-guaranis, seus
ancestrais, até seu desaparecimento no século XVII. Estes lugares são
pontos de referência histórica e mitológica importantes para o
deslocamento de populações mbya, uma vez que eles ainda possuem
nomes guaranis e que esta nomenclatura se refere à geografia local.
Isto demonstra o grande conhecimento que os índios possuem sobre
as características ecológicas desta região. Estes Guaranis continuam
então fiéis ao seu território, procurando se estabelecer nos mesmos
amba, lugares ou espaços criados e deixados por Deus para serem
ocupados por eles. Ressaltamos que estes amba estão localizados nos
mesmos limites geográficos observados pelos cronistas durante a
conquista (LADEIRA, 1992, p. 58).

Provenientes do interior da América do Sul (Paraguai, Argentina
e do estado brasileiro do Mato Grosso do Sul), os Guaranis atuais

3 É importante sublinhar que, devido aos constantes deslocamentos de populações, é
muito difícil precisar o número de Mbya.
4 O povo Chiripa é o resultado da unificação de três grupos de culturas diferentes: os
Apapocuva, os Oguauiva e os Taningua (NIMUENDAJU, 1987).
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chegaram ao litoral do Brasil no final do século XIX, forçados pela
invasão de suas terras por colonizadores, pelos conflitos com outros
autóctones, e, principalmente, em busca de Yvy mara ey, a “Terra sem
Mal”. Tanto sobre o litoral como no interior dos estados do sul e do
sudeste do Brasil, os Mbya e os Chiripa têm sido vizinhos, por vezes
coabitando uma mesma aldeia onde, em razão de suas características
culturais, podem ocorrer conflitos. Nesta região encontram-se
atualmente treze tekoa ou aldeias guaranis, dentre as quais onze são
exclusivamente mbya,5 duas estão divididas entre os Mbya e os Chiripa
(mas sobre o controle destes últimos, que vêem os primeiros como
invasores), e três outras (Itariri e Bananal, no estado de São Paulo, e
Biguaçu, no estado de Santa Catarina, à 25 quilômetros ao norte da
cidade de Florianópolis) pertencem aos Chiripa.

Um dos principais fatores de reforço aos estereótipos oriundos
do etnocentrismo dos Ocidentais é a má-fé e/ou o desconhecimento
da história e das características atuais destas populações.
Paradoxalmente, o Guarani é considerado “o índio clássico”, símbolo
nacional, imagem do indígena brasileiro, tema de óperas e de poesia.
O pesquisador paraguaio Léon Cadogan (1949, p. 21-22), insiste sobre
o fato de que estes índios são aparentemente tão conhecidos, que
estudá-los pareceria supérfluo. Todavia, o autor (id.) esclarece que
esse conhecimento é ainda bastante superficial. O Guarani, enquanto
índio, é visto pelo Branco como vagabundo, preguiçoso, bêbado, feio,
sujo e ladrão, à margem da população brasileira. Para alguns, estes
índios “não são nem mesmo brasileiros” (ibid.), não tendo, portanto,
nenhum direito a qualquer reivindicação. Outros grupos que formam
a etnia guarani (Chiripa, Kayova e Chiriguanos), assim como outros
índios que entraram em contato com os Mbya, consideram estes últimos
“seres inferiores atrasados no tempo”, os últimos na hierarquia da
sociedade nacional. Isto se deve, principalmente, ao fato dos Mbya se
recusarem a ser “civilizados”, preferindo habitar no interior das
florestas, longe do homem branco, conservando sua religião, “falando

5 Em conseqüência dos deslocamentos de populações, até a década de 80 os Mbya não
tinham nenhuma aldeia no Brasil.
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uma língua estranha e vivendo como animais”. Índios e Brancos temem
e não confiam neste Guarani humilde, tímido e mal vestido. Os próprios
Mbya se vêem como “a mais simples nação e a mais pobre dentre
todas”, demonstrando uma visão pejorativa de suas próprias
características culturais, num processo de “se ver com os olhos do
outro” (ibid., p. 11). Por outro lado, contrariamente aos índios da região
do Xingu, por exemplo, o Guarani carrega consigo a imagem do índio
integrado, que usa vestimenta ocidental e fala português. Todavia,
como veremos, para sobreviver o Mbya se viu obrigado a incorporar
certos aspectos da cultura européia a sua cultura milenária, se
adaptando em parte, mas preservando partes importantes de sua
religião, organização social, língua e mitologia. Estes Guaranis
constituem um grupo com “forte etnicidade” (ibid.), sendo esta uma
das suas características mais importantes e interessantes.

Os Mbya que, desde o período pré-colonial, habitam uma vasta
região de floresta, desde o litoral brasileiro até os contrafortes andinos,
hoje circulam sobre as rodovias do Estado do Mato Grosso do Sul, e
da região sul e sudeste, visitando parentes, procurando terras,
vendendo o artesanato que produzem, ou buscando trabalho
temporário. A saúde, a grave subnutrição que afeta sobretudo a
população infantil, e a falta de terras, constituem seus maiores
problemas (LITAIFF, 1996). O Guarani, e em particular o Mbya, é
um desterrado, um estrangeiro em seu próprio território. O antropólogo
Egon Schaden (1963, p. 83) declara que, apesar das pesquisas
existentes, ainda estamos longe de um conhecimento exaustivo dos
grupos guaranis. Para este autor, é fundamental fomentar pesquisas
de campo que abordem contextos específicos, pois “é necessário
destruir a imagem de que a sociedade guarani já é bastante conhecida
e insistir sobre a urgência de se retomar os estudos desta cultura com
referência às suas variantes regionais”.

Analisando a literatura especializada, constatamos que desde
os trabalhos de Léon Cadogan, Egon Schaden e Bartolomeu Melia,
sobretudo no Paraguai e no Brasil, não existem etnografias consagradas
às especificidades deste grupo. Portanto, foi extremamente importante
realizarmos novo trabalho junto às comunidades guaranis, em
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detrimento às pesquisas que possam reduzir as características de cada
contexto a uma visão generalizadora deste povo. Pesquisamos então,
durante doze anos, todas as aldeias dos índios Mbya-guarani do litoral
sul e sudeste do Brasil, com o objetivo de constituir uma etnografia
centrada na relação entre discurso mítico e práticas sociais,
especialmente sobre a ligação entre o mito de Yvy mara ey (“Terra sem
Mal”) e a mobilidade guarani.

Quase todos os autores (MELIA, 1987) concordam sobre a
importância fundamental do conceito de teko (“costumes, hábitos”)
ou nande reko (“nossos hábitos”), e sobre o fato que os Mbya circulam
sobre o litoral principalmente por causa do mito da Terra sem Mal.
Entretanto, não existe nenhuma etnografia que analise de maneira
aprofundada e adequada o mito de Yvy mara ey como uma orientação
possível dos deslocamentos atuais de população mbya. Tampouco existe
uma etnografia completa dos Mbya do Brasil (id.). Conseqüentemente,
esta etnografia dos Mbya-guaranis do litoral brasileiro utiliza a busca
da “Terra sem Mal” e o fenômeno do deslocamento de populações
como campo de demonstração empírica de nossas hipóteses
concernente à relação entre o pensamento mítico e as práticas sociais
indígenas, com a intenção de contribuir a uma melhor e mais ampla
compreensão da cultura e da sociedade guarani.

Nosso principal objetivo neste artigo é, partindo de uma breve
análise bibliográfica sobre mitologia, de um quadro teórico centrado
principalmente no chamado “neo-pragmatismo” de Richard Rorty e
na “filosofia pós-analítica” de Donald Davidson, destacar algumas
importantes questões concernentes à relação entre crenças, narrativas
e outras práticas. Com isto, pretendemos contribuir, num debate teórico
central, não só para a Antropologia e os Estudos da Linguagem, como
para toda as Ciências Humanas.
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TEORIAS DA CRENÇA E DA VERDADE

Na análise das mitologias, uma das questões que ainda provoca
muitas polêmicas entre os autores é a relação entre mito e ação. A fim
de melhor compreender este problema, estabelecemos, como ponto
de partida, abordar a teoria do conhecimento de Immanuel Kant, a
teoria sociológica de Émile Durkheim, assim como as críticas das noções
de crença, verdade e realidade formuladas pelo pragmatismo
(DURKHEIM, [1913] 1955/1981). Analisaremos também as relações
entre estas questões e os conceitos de “hábitos” de Charles S. Peirce
e de “habitus” de Pierre Bourdieu. Uma das principais contribuições
deste artigo é apresentar as idéias e as críticas do neo-pragmatismo à
teoria da representação.

A dicotomia “pensamento/mundo” é uma herança da tradição
platônico-aristotélica, trazida ao centro do pensamento moderno por
Descartes [1637] (1946) e Kant [1781] (1974) posteriormente. Kant
define a “verdade” como uma correspondência entre o conhecimento
e o objeto, questionando-se sobre qual é o princípio geral da verdade
e do saber. De acordo com o filósofo, a lógica, como regra universal e
necessária do pensamento, deveria fornecer este princípio. Todavia,
um conhecimento pode estar correto em relação a sua forma, mas
estar em contradição com o seu objeto. Se a lógica não pode descobrir
os erros do conteúdo, ela seria então insuficiente para construir uma
verdade material. Logo, nada se pode afirmar sobre a verdade dos
objetos da realidade sem ter informações sobre o objeto. Os julgamentos
“sintéticos a priori” (a combinação das categorias a priori do pensamento
com as sintéticas) seriam os princípios de verdade da “doutrina” que
Kant denomina “A Crítica da Razão Pura” (id.), que fundará as crenças
do saber filosófico e científico ocidental.6

6 Para uma discussão a respeito das crenças científicas: Peirce (1978) e Kuhn (1972).
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Émile Durkheim, durante suas últimas aulas de sociologia na
Sorbonne (realizadas entre 1913 e 1914),7 buscou renovar o
racionalismo francês através de uma apresentação crítica do
pragmatismo, principalmente o Pragmatisme de James (1968). A partir
de sua obra Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912)8 o autor
analisa os conceitos de verdade, realidade e representação. Durkheim
opôs a teoria ontológica do conhecimento, onde a razão seria uma
faculdade rígida e imutável, a uma teoria sociológica do conhecimento
segundo a qual a razão, assim como a verdade, são ligadas
necessariamente à história e à vida da humanidade. Seguindo o método
cartesiano, Durkheim sustenta que as categorias aristotélicas do
espírito são universais e que as principais têm sua origem nas crenças
religiosas “primitivas”. Mas, se a religião é “uma coisa social”,
conseqüentemente, as representações religiosas são representações
coletivas. Logo, as categorias que seriam a essência de nosso saber são
de origem religiosa, e, desta maneira, devem ser também coisas sociais,
impessoais, produtos do pensamento coletivo (DURKHEIM, [1912]
1991, p. 51-53). Em suma, a fonte do conhecimento é a sociedade.

A partir de uma abordagem darwiniana das características dos
seres humanos, os pragmatistas observam que as palavras são
instrumentos de integração dos indivíduos ao seu meio,9 e não uma
tentativa de representar a natureza. Peirce (1978, p. 130) completa
esta visão com a definição de crença como um hábito da ação. De
acordo com este autor, a teoria da “verdade como cópia da natureza”
produziria uma visão fragmentada do mundo, pois ela separa

7 Este curso foi publicado postumamente, após o apelo de Marcel Mauss, sob o título
Pragmatisme et Sociologie [1955] (1981). Como sublinha Crépeau (1996, p. 18): “Le
cours de Durkheim à la Sorbonne (1913) que Mauss (1925) qualifia de ‘couronnement de
l’oeuvre philosophique de Durkheim’, reconstitué par A. Cuvillier à partir des notes de
deux étudiants et pour la première fois publié en 1955, est d’autant plus intéressant qu’il
suit immédiatement la parution, en 1912, de l’oeuvre maîtresse de Durkheim: Les formes
élémentaires de la vie religieuse et qu’il reprend essentiellement les conclusions formulées
en 1901-1902 au sujet des classifications”.
8 Nesta obra Durkheim [1912] (1991) expõe sua teoria sociológica do conhecimento.
9 Entretanto, criticamos esta visão utilitarista do pragmatismo de James e Dewey.
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pensamento e realidade. Ao contrário, segundo o autor (id., p. 220), o
que caracteriza a realidade das coisas é o tecido de influências causais
que elas exercem umas sobre as outras.10

Segundo o Pragmatismo, a divisão entre pensamento e
comportamento é conceitual; consequentemente, não existe
fracionamento, mas relação. Com a teoria da continuidade e da
causalidade, o abismo entre o pensamento e o mundo, o “salto mortal”
do conhecimento, desaparece. Para que o saber seja possível, deve
haver um parentesco entre o real e o pensamento, isto é, um monismo,
pois, para estes autores, o “real” é a base do conceito. De acordo com
os pragmatistas: 1- os conceitos são recursos para o saber, porque eles
têm também uma função prática, eles orientam nossas ações; 2- o
conhecimento é um meio de entrar em relação com a realidade. As
conseqüências destes pontos de vista são a continuidade entre o sujeito
e o objeto e a similaridade entre o pensamento e o mundo.

Uma das mais significativas contribuições de James (1968) e de
Dewey (1980) a esta discussão é a de terem apontado a importância
do indivíduo na sociedade, tendo este um papel ativo no processo de
produção do conhecimento. Assim, o pragmatismo de James é uma
teoria do indivíduo, visto que para ele os hábitos são de ordem
psicológica. Entretanto, o pragmatismo de Peirce, enquanto parte de
sua semiótica, é uma teoria social do signo, pois ele explica os fatos
psicológicos a partir de fatos externos. Peirce e James concordam sobre
a idéia de que não há verdades a priori. Para Peirce, existiria uma
identificação entre a verdade e a opinião destinada a receber o
consentimento da sociedade.11 De acordo com o seu conceito de
“comunidade de signos”, “se o sujeito individual perdeu seu estatuto
de substância autocrítica, é porque o universo de signos se tornou
uma comunidade, uma democracia onde os interpretantes não são
mais sujeitos que utilizariam os signos conforme seu desejo, mas um
bem comum que a linguagem transmite e que a ação fecunda. Esta

10 Sobre a questão da causalidade, ver Descola (1988).
11 Rorty (1979, p. 294) critica esta visão “idealista” de Peirce.
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comunidade é a garantia da realidade e da verdade” (DELEDALLE,
1978, p. 251). Contrariamente a James, Peirce fala do “homem signo”
(os intérpretes que têm uma experiência necessariamente social) e
não do indivíduo, pois “a experiência do indivíduo não é nada se ela
está isolada” (id.). Desta maneira, o homem social, dotado de hábitos,
da língua e de outros signos, é o “mais perfeito dos signos” (ibid., p.
252). Percebe-se aqui que James e Peirce não são capazes de resolver
a questão da divisão entre pensamento e mundo, dicotomizando
indivíduo e sociedade.

O conceito de “hábito” de Peirce12 e a noção de “habitus” de
Pierre Bourdieu13 têm importância central para a compreensão da
questão das crenças e das ações humanas, podendo nos auxiliar na
análise da relação entre mitologia e práticas sociais. De acordo com
Peirce, o caráter essencial da crença é o de estabelecer hábitos de
ação, regras de conduta: “estar pronto a agir de uma certa maneira
em dadas circunstâncias e quando aí se é impelido por algo que leva
à ação, isto que é um hábito, e o hábito deliberado ou auto-controlado
é precisamente uma crença” (DELEDALLE, 1978, p. 132;
GAUCHOTT, 1992, p. 15). Os hábitos são o sentido de um pensamento,
e este sentido se encontra na ação: “para determinar a significação
de um conceito, é necessário considerar quais são suas conseqüências
práticas; a adição de todas suas conseqüências é a significação desta
concepção” (PEIRCE, 1977, p. 195). Os hábitos seriam então, em si
mesmos, tendências à ação resultantes das experiências anteriores de
uma pessoa. Bourdieu (1972) afirma que os “habitus” são:

des systèmes de dispositions durables, structures structurées
prédisposées à fonctionner comme structures structurantes, c’est-à-
dire en tant que principe de génération et déstructuration de pratiques
et de représentations qui peuvent être objectivement “réglées” et

12 Segundo Durkheim [1912] (1991, p. 720): “chez les individus, par le seul effet de la
répétition, des manières d’agir ou de penser se fixent et se cristallisent sous forme
d’habitudes”.
13 Ver a tradução de Deledalle (1978) dos Collected Papers de Peirce. Ver também Bourdieu
(1972, 1994), e James (1968) Le Pragmatisme.
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“régulières” sans être en rien que le produit de l’obéissance à des
règles, objectivement adaptées à leur but sans supposer la visée
consciente des fins et la maîtrise expresse des opérations nécessaires
pour les atteindre et, étant tout cela, collectivement orchestrées sans
être le produit de l’action organisatrice d’un chef d’orchestre
(BOURDIEU, 1972, p. 174-175).

Segundo o autor (id.), deve-se abandonar todas as teorias que
tomam explícita ou implicitamente a prática por uma reação mecânica,
diretamente determinada pelas condições antecedentes, e
inteiramente redutível ao funcionamento mecânico de esquemas
preestabelecidos, “modelos”, “normas”, “papéis”, etc. A prática é,
portanto, “o produto da relação dialética entre uma situação e um
habitus, entendido como um sistema de disposições duráveis e
transponíveis que, integrando todas as experiências passadas, funciona
a cada momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de
ações [...] Princípio gerador duravelmente montado de improvisações
reguladas [...], o habitus produz práticas que,... não se deixam deduzir
diretamente nem das condições objetivas, [...] nem das condições
que produziram o princípio durável de sua produção: só se pode então
considerar estas práticas à condição de relacioná-las com a estrutura
objetiva, definindo as condições sociais de produção do habitus que as
engendrou como as condições de elaboração desses habitus, isto é, a
conjuntura [...]” (id., p. 178-179). Em Praxéologie, Bourdieu (1994, p.
9-10) considera que a ação humana é a condição primeira de um
saber científico do mundo social, colocando-a, desta maneira, no
centro da teoria do conhecimento. Assim como os “habitus” ou as
“estruturas incorporadas”, o “campo” e a “ideologia” são conceitos
fundamentais nesta “filosofia”. A partir destes conceitos, o autor busca
também criticar a visão racionalista de um indivíduo autônomo e
consciente de suas motivações, pois para Bourdieu (1972, p. 170-184)
o habitus é inconsciente.14 O habitus estaria então na origem da
produção da ordem e da construção da teoria da prática, ou o princípio

14 O que coincide com a visão de Peirce (1978, p. 138) sobre os hábitos.
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de unificação das práticas e das representações. O habitus é o
fundamento de uma espécie de consenso sobre o conjunto de
evidências compartilhadas (ou crenças) que são constitutivas do senso
comum (id., p. 126). O habitus seria o princípio produtor e organizador
da atividade prática voluntária.

Todavia, o conceito de habitus apresenta algumas características
que devem ser adaptadas à problemática indígena. Esta noção tão
geral15 parece eficaz para analisar as sociedades complexas. Uma das
funções do habitus seria a de “dar conta da unidade de estilo que une
as práticas e os bens de um agente singular ou de uma classe de agentes
[...] O habitus é este princípio gerador e unificador que re-traduz as
características intrínsecas e relacionais de uma posição em um estilo
de vida unitário, quer dizer, um conjunto unitário de escolhas de
pessoas, bens e práticas” (BOURDIEU, 1994, p. 23). A noção de
sociedade de classes (intrínseca ao conceito de habitus) está
necessariamente ligada à de “campo”, que é o espaço social que
fornece a uma sociedade humana um modelo de ação que a caracteriza.
A autonomia e a impermeabilidade dos diferentes campos de uma
mesma comunidade são características inadequadas para compreender
as sociedades sem classes. Entretanto, podemos ver as sociedades
indígenas como campos da sociedade nacional, com fronteiras bem
definidas (cf. LITAIFF, 1996). Sobre o plano ideológico, a mitologia
instaura o descontínuo, produzindo assim diferentes campos ou
diferentes “domínios cosmológicos”: o mundo terrestre, o mundo
aquático e o mundo subterrâneo, etc. (LÉVI-STRAUSS, 1985, p. 151-
153), com fronteiras de permeabilidade controladas pela sociedade
de origem.

Considerando que o conceito de hábitos de Peirce é
necessariamente ligado a sua “Semiótica” ou teoria social do signo, e
definindo como o sentido do pensamento, ele se aproximaria, portanto,
da noção de habitus de Bourdieu, visto que este autor a define como
o fundamento das crenças que sustentam o sentido da realidade social
ou o senso comum (a maneira de julgar e de agir comum a todos os

15 Ver as críticas de Boudon (1986, p. 226-227).
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homens em uma determinada comunidade). Os dois autores
consideram estas duas noções como um princípio inconsciente de
unificação entre as práticas sociais e as idéias.

* * *

Richard Rorty (1979) critica a concepção do conhecimento da
filosofia tradicional (cartesiana e kantiana), que seria a atividade de
representação dos objetos exteriores à razão. O autor (id.) declara
que o vocabulário da filosofia do século XVII é ineficaz para resolver
os problemas de hoje, devendo então ser substituído. Em sua tese
relativista e historicista, ele segue a concepção de Dewey de
conhecimento como crença, e de Wittgenstein16 de linguagem como
instrumento e não como espelho da natureza, ou seja, uma tentativa
de refletir de forma adequada, os objetos do mundo. Rorty (ibid.)
discute também a visão da filosofia analítica que considera a
representação como sendo lingüística, o que, de acordo com ele, não
modifica essencialmente a problemática cartesiano-kantiana. De
acordo com esta concepção pragmática, o conhecimento é uma
questão de conversação e de prática social. Compreendemos o
conhecimento quando compreendemos a justificação social da crença.
Como principal conseqüência, o conhecimento não poderá mais ser
visto como uma cópia da realidade, e, assim, o espelho da natureza
poderá ser destruído. Se o conhecimento, assim como as crenças, é
considerado como hábitos de ação, não teremos necessidade de
verdades a priori.

Rorty critica também a concepção de “experiência”, da visão
biologista do pragmatismo de James e Dewey, pois “um sentido de
experiência que não reconheceria possíveis divergências entre a
experiência e a natureza, simplesmente apagaria os problemas que
uma teoria do conhecimento deve discutir” (ibid., p. 59). James e

16 Ver Wittgenstein (1975) Investigações Filosóficas. Para uma análise das relações entre
Wittgenstein e a pragmática, ver Tiercelin (1994).
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Dewey supõem que a verdade é a correspondência entre a experiência
e a realidade, sem resolver o problema do dualismo sujeito/objeto.
Estes autores consideraram que a verdade emerge de uma certa relação
entre sujeito e objeto, substituindo a noção de cópia por uma relação
de “adequação” (James) ou de “interação” (Dewey). Entretanto, suas
idéias são vistas aqui também como mediações, mas, observa Rorty
(1979, p. 59): “a tentativa de James e de Dewey de dar um ‘compte
rendu’ da experiência ‘mais concreta’, mais holista e menos transpassada
de dualismo, teria sido supérflua se eles não tivessem tentado fazer da
‘verdade’ um predicativo da experiência, e a tivessem deixado como
um predicado de enunciações”. Para este autor (id., p. 60-61), as idéias
são partes de nossa experiência.

O aspecto social da linguagem, segundo Donald Davidson (1994,
p. 1-16), é o elemento essencial (mais que a significação) no processo
de comunicação. Este autor (id.) aborda a relação entre nosso
conhecimento do espírito dos outros, em particular de suas crenças, e
do nosso conhecimento de eventos, estados e objetos físicos. Ele
sustenta que o sentido emerge através da intenção do sujeito no ato
comunicativo, e que este não é necessariamente predeterminado.
Assim, quando há consenso entre duas pessoas no processo de
comunicação, existe acordo de opiniões, a dúvida é eliminada17 e,
desta forma, não há mediação (cf. PEIRCE 1878). Davidson (in:
ENGEL, 1994 B, p. 48) propõe um modelo de “triangulação”18 que
liga o locutor e o intérprete aos objetos do mundo, onde estes três
elementos ocupam os pontos extremos de um triângulo: “existem três
tipos de conhecimento correspondendo aos três vértices do triângulo:
o conhecimento de nossos próprios espíritos, o conhecimento dos outros
espíritos, e o conhecimento do mundo compartilhado. Contrariamente
ao empirismo tradicional, o primeiro destes saberes é o menos
importante, pois se nós o temos, temos também os outros” (in: ENGEL,

17 Para Durkheim (1991, p. 719) a conversação é um ato social que consiste em uma
“troca de conceitos”.
18 A “triangulação” é vista aqui como um “jogo de linguagem”, no sentido que o dá
Wittgesntein (1975).
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1994b, p. 48). Assim, para Davidson, a idéia de que o conhecimento
deveria ter um fundamento é absurda. Em síntese, Davidson (id.)
sustenta que “existe uma diferença fundamental entre o meu
conhecimento de um outro espírito e aquela do mundo físico
compartilhado. A comunicação, e o conhecimento de outros a espíritos
que ela pressupõe, é a base do nosso conceito de objetividade, de
nosso reconhecimento de uma distinção entre crença verdadeira e
crença falsa.. A comunicação com outros espíritos é a base do
conhecimento; ela fornece a medida de todas as coisas” (ibid., p. 49).

OS ESTUDOS SOBRE MITO

O estudo mais importante sobre a mitologia das populações
indígenas é certamente o do antropólogo Claude Lévi-Strauss. Faremos
aqui uma breve análise de suas Mythologiques, a partir das observações
e das críticas de Daniel Dubuisson e de trabalhos recentes sobre mitos,
que visa destacar os elementos necessários ao nosso estudo. Os
conceitos centrais na análise mitológica de Lévi-Strauss foram herdados
da Escola Sociológica Francesa (DURKHEIM e MAUSS), da
lingüística (SAUSSURE e JAKOBSON – o conceito de estrutura), e
da psicanálise (a noção de transformação). Marcel Mauss reconhece
a necessidade de métodos da psicologia e da lingüística para os estudos
sociológicos (MAUSS, 1968, p. 285-312; LÉVI-STRAUSS, 1958, p.
37). Jakobson destaca a importância da obra de Peirce para a lingüística,
observando que este foi “um dos grandes precursores da análise
estrutural [...]” e que “o dia em que nos decidirmos estudar
cuidadosamente as idéias de Peirce sobre a teoria dos signos [...] nos
daremos conta do precioso recurso que elas trazem às pesquisas sobre
as relações entre a linguagem e os outros sistemas de signos”
(JAKOBSON, 1963, p. 27-28). Ele (id.) destaca ainda que Peirce teria
estabelecido que, para o ato da fala, o signo exige dois protagonistas,
mas ele precisa, por outro lado, de um “interpretante”. A função do
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interpretante seria “substituir um signo por um outro signo, ou um
conjunto de signos, que são dados concorrentemente ao signo em
questão, ou que poderiam ser substituídos por ele. Aí está o ponto de
partida de todas as nossas discussões futuras sobre o tratamento
lingüístico de significações [...] uma das teses das mais esclarecedoras
de Peirce coloca que o sentido de um signo é um outro signo pelo qual
ele pode ser traduzido” (JAKOBSON, 1963, p. 27, 40-41). Faz-se
necessário destacar aqui a importância do interpretante (ou do
“operador”, como indicamos na análise dos mitos mbya – Litaiff, 1999)
no processo de transformação mítica. De acordo com Peirce (1977, p.
261) a atribuição de uma significação a um signo e a relação deste com
o seu objeto é estabelecida pelo interpretante, através de seus hábitos.

Lévi-Strauss, que inicialmente tinha um projeto essencialmente
filosófico, toma a etnologia como campo de demonstração empírica
de suas hipóteses sobre o apriorismo e o universalismo do “espírito”.
Ele busca os princípios das leis mentais e assim sua problemática se
junta a de Kant (LÉVI-STRAUSS 1964, p. 18-21; KANT [1781] 1974,
p. 23-28). Como vimos anteriormente, Kant funda uma oposição radical
e irredutível entre as noções do sensível e do inteligível. Os objetos
da experiência seriam inacessíveis às categorias do entendimento, e
assim conheceríamos somente representações desses objetos. No
“esquema transcendental”, a “Razão” (de acordo com a concepção
cartesiana), faria a síntese, unificando essas representações diversas
e heterogêneas produzidas por nosso entendimento (KANT, [1781]
1974, p. 23-28). Mas Lévi-Strauss, que segue um outro caminho, tenta
abolir esta heterogeneidade entre o “sensível” e o “inteligível”,
propondo sua continuidade. Um dos objetivos do estruturalismo é o
de lançar pontes entre o pensamento e o mundo. Na abertura do
primeiro volume das Mythologiques (Le cru et le cuit), lemos:

Le but de ce livre est de montrer comment des catégories empiriques,
comme celles de cru et de cuit, de frais et de pourri, de mouillé et de
brûlé, etc., définissables avec précision par la seule observation
ethnographique et chaque fois en se plaçant au point de vue d’une
culture particulière, peuvent néanmoins servir d’outils conceptuels pour
dégager des notions abstraites et les enchaîner en propositions [...] Au
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moyen d’un petit nombre de mythes empruntés à des sociétés indigènes
qui nous serviront de laboratoire, nous allons effectuer une expérience
dont [...] nous attendons d’elle qu’elle démontre l’existence d’une
logique des qualités sensibles, qu’elle retrace ses démarches, et qu’elle
manifeste ses lois (LÉVI-STRAUSS, 1964, p. 9).

Lévi-Strauss utiliza a noção de “esquema conceitual” que mediaria
a relação entre as duas categorias kantianas. Este esquema comandaria
e definiria as práticas humanas: “nós acreditamos que entre praxis e
práticas se intercala sempre um mediador que é o esquema conceitual
que, pela sua operação, uma matéria e uma forma, uma e outra
desprovidas de existência independente, se realizam como estruturas,
isto é, como seres empíricos e inteligíveis ao mesmo tempo [...] a dialética
de superestruturas consiste... em colocar unidades constitutivas, [...]
contrastando por pares, para em seguida [...] elaborar um sistema, que
enfim atuará como operador da síntese entre a idéia e o fato,
transformando este último em signo. O espírito vai, assim, da diversidade
empírica à simplicidade conceitual, em seguida da simplicidade
conceitual à síntese significante” (LÉVI-STRAUSS, 1962, p. 173-174).
Tomando um caminho inverso ao de Kant, partindo do conceito de
“signo”, Lévi-Strauss injeta o inteligível no interior do sensível,
procurando assim anular a heterogeneidade radical entre estes dois
domínios: “graças à noção de signo, trata-se então para nós, sobre o
plano do inteligível e não somente do sensível, de tornar as qualidades
segundas à disposição da verdade” (LÉVI-STRAUSS, 1964, p. 22).
Seguindo Durkheim, Lévi-Strauss declara que sendo “o Espírito”
impessoal, esta seria então a condição necessária da universalidade da
verdade: “nos colocando em busca de condições aos quais os sistemas
de verdade se tornam mutualmente conversíveis, e podem então ser
percebidos simultaneamente por vários sujeitos, o conjunto destas
condições adquirem o caráter de objeto dotado de uma realidade própria
e independente de todos sujeitos” (ibid., p. 19).19

19 Ricoeur (1964, p. 20) qualifica a filosofia de Lévi-Strauss de “kantisme sans sujet
transcendantal”, acrescentando em nota de rodapé, que a concepção de inconsciente para
ele é “plutôt un inconscient kantien que freudien, un inconscient catégoriel sans référence
à un sujet pensant [...] homologue à la nature [...]”, (id.) ou seja, impessoal.
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Criticando estas propostas do estruturalismo, Crépeau indica
que, apesar de suas tentativas, Lévi-Strauss não foi capaz de escapar
ao dualismo:

[...] découlant de l’affirmation que nous possédons un système de
représentations interne, la notion lévi-straussienne de structure est
fondée sur le dualisme du schème (une forme) et du contenu (une
matière) [...] à l’image du signe saussurien, la structure est constituée
de deux faces qui correspondent au dualisme de l’objectif et du
subjectif confondus dans leurs manifestations ou réalisations concrètes
(culturelles et autres) (CRÉPEAU, 1996, p. 21-22).

Crépeau (id., p. 23) sustenta que, de um ponto de vista
darwiniano, nada justifica que a representação seja colocada no
fundamento de nosso conhecimento do mundo, no sentido de que ela
dotaria a espécie humana de um modo de apreensão do mundo (o
espírito, a racionalidade) radicalmente diferente daquele das outras
espécies animais. De acordo com ele, “uma ecologia do conhecimento
deve fazer intervir um modelo de história natural e social de aquisição
de crenças e do conhecimento de seu meio de vida pelo ator individual”
(ibid.). Davidson (1994, p. 48), que invoca a analogia da comparação
ou “medida” a respeito da interpretação de atitudes proposicionais,
observa: “meu conhecimento de conteúdos de um outro espírito, como
todo conhecimento, só é possível no contexto de uma visão do mundo
correta e amplamente compartilhada. Mas um tal conhecimento difere
do conhecimento que eu tenho de meu próprio espírito, pois o
conhecimento é necessariamente inferencial e depende, entre outras
coisas, de correlações observadas entre o discurso e os outros
comportamentos de uma pessoa e dos acontecimentos de nosso
ambiente comum” (in: CRÉPEAU, 1996, p. 27).

* * *

Dubuisson em Mythologies du XXe siècle (1993) faz uma análise
crítica dos três autores que mais contribuíram ao estudo da mitologia:
Dumézil, Lévi-Strauss et  Eliade. Dubuisson revela que cada um destes
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autores colocou no centro de seus questionamentos “axiomas”,
fundando uma espécie de cosmologia pessoal que orientaria todo o
desenvolvimento teórico: “esta ordem a priori [...] se revela como a
chave da origem e da interpretação dos mitos” (CRÉPEAU, 1994, p.
143). Para Dumézil (seguindo DURKHEIM), este paradigma20 seria a
“Sociedade”; para Lévi-Strauss, o “Espírito Humano”, e para Eliade,
o “Sagrado”. Dubuisson, que compara a noção kantiana de “Razão
Pura” ao conceito de “ordem” de Lévi-Strauss, critica o aspecto circular
das obras destes três autores:

[...] toutes ces oeuvres (même les plus érudites et les plus rationnelles)
semblent obéir à une espèce d’engagement ontologique qui, parce
qu’il renvoie tacitement à l’existence d’une réalité ordonnée et
centralisée autour d’un noyau primordial, exclut, tout aussi
tacitement, de reconnaître la pluralité, la diversité et l’hétérogénéité
au coeur de l’univers ou de l’homme. Ces oeuvres se referment sur
elles-mêmes et ne s’ouvrent prudemment à la réalité tumultueuse
que dans la stricte mesure où celle-ci renforce et parachève leur
monumentalité (DUBUISSON, 1993, p. 329).

Lévi-Strauss (1964, p. 14) afirma que suas Mythologiques seriam
uma outra versão dos mitos ameríndios: “assim, este livro sobre os
mitos é [...] um mito”, conclui o autor. A partir de um “mito de
referência” e de outros mitos de várias sociedades indígenas da América
do Norte e da América do Sul, Lévi-Strauss compara e combina motivos
ou versões em “pacotes de relações”, para buscar a significação dos
“mitemas” (ou unidades de significação) que constituem o mito.21

Como vimos acima, este autor pretende, assim, demonstrar a unidade
ou a universalidade do espírito humano. De acordo com Durkheim e
Mauss, as categorias conscientes oferecem a melhor via de acesso às
categorias inconscientes do pensamento indígena, que são as
estruturas. Estas não têm conteúdo distinto já que elas são o próprio

20 No sentido que Kuhn (1972) atribui à expressão.
21 Seguindo Durkheim (1991, p. 57): “c’est, en mythologie, un axiome que la partie vaut
le tout”.
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conteúdo, apreendido em uma organização lógica concebida como
propriedade real (LÉVI-STRAUSS, 1958, p. 306). Para Lévi-Strauss
(id, p. 309), o conceito de estrutura, como atividade inconsciente do
espírito humano, oferece um caráter de sistema onde a modificação
de um elemento gera a modificação de todos os outros. A noção de
estrutura é relacionada à noção de modelo: “todo modelo pertence a
um grupo de transformações onde cada um corresponde a um modelo
de mesma família [...] as propriedades supra-indicadas permitem prever
de que maneira reagirá o modelo, em caso de modificação de um de
seus elementos [...] o modelo deve ser construído de tal maneira que
seu funcionamento possa dar conta de todos os fatos observados” (LÉVI-
STRAUSS, 1973, p. 139). Nesta definição podemos ver o conceito de
“transformação” que, com a noção de estrutura, forma o centro da
análise lévi-straussiana do mito.

O mito não é um tipo de narrativa sobre a origem das coisas,
mas “uma categoria fundamental e original do Espírito, à qual
corresponde um pensamento abstrato e lógico, o pensamento mítico”
(DUBUISSON, 1993, p. 147). A característica essencial deste tipo
de pensamento é a transformação, relacionada necessariamente ao
processo de interpretação. Mesmo com algumas contradições em suas
análises estruturais, como a definição imprecisa do conceito de
transformação, Lévi-Strauss determinou princípios de operação bem
precisos.22 A partir do código binário, a homologia (metáfora) e o
“quiasma” (a inversão de termos que ocupam um lugar determinado
em uma seqüência mítica), as transformações são efetuadas. Segundo
A. Côté (in: GIBEAU, 1994, p. 190 – 205), este método permite ordenar
um conjunto de mitos em uma série, formando desta maneira um
grupo. O princípio central (ou “lei canônica”) de transformação mítica
postula que passando de um mito (ou conjunto de mitos) a outro, se a
armadura permanece invariável, a mensagem se inverte ou vice-versa.

Como destaca Pouillon (1993), nos mitos, existiriam inúmeras
narrativas, onde o comportamento dos heróis ilustra regras sociais,

22 Para uma crítica do estruturalismo, ver também Alain Côté (in GIBEAU, 1994, p. 183-
210), Detienne (1981, p. 11-12) e Bourdieu (1994, p. 19-24).
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“opostas àquelas em vigor na sociedade e que elas são construídas
para responder às indagações, metafísicas ou ideológicas [...] ou seja,
para explicar o mundo” (id., p. 50). Todavia, por que os personagens
mitológicos apresentam práticas sociais invertidas? Por que os índios
iriam “explicar o mundo” por meio dessas narrativas que reproduzem
justamente comportamentos anti-sociais? Se seguimos a argumentação
de Lévi-Strauss a respeito dos Tsimshian, o mito pode expor um sistema
de idéias invertidas (como uma imagem em um aparelho fotográfico)
que pode se referir a instituições reais:

[...] la relation entre mythes avec le donné est certaine, mais
pas sous la forme d’une re-présentation. Elle est de nature dialectique
[...] les institutions décrites dans les mythes peuvent être inverses
des institutions réelles [...] le mythe cherche à exprimer une vérité
négative. Les spéculations mythiques autour de modes de résidence
[...] ne concernent pas la réalité [...] mais les possibilités inhérentes à
sa structure [...] Elles cherchent [...] non à peindre le réel, mais à
justifier la côte mal taillée [...] cette démarche propre à la réflexion
mythique, implique l’admission [...] que la pratique sociale [...]est
enttachée d’une insurmontable contradiction [...] Notre conception
des rapports entre le mythe et la réalité restreint sans doute l’utilisation
du premier comme source documentaire [...] en renonçant à chercher
dans le mythe un tableau toujours fidèle de la réalité ethnographique,
nous gagnons un moyen d’accéder parfois aux catégories inconscientes
[...] une des orientations (du mythe) correspond à un sens de “lecture”
direct de leurs institutions, l’autre au sens opposé (LÉVI-STRAUSS,
1973, p. 208-209).23

Como exemplo, analisando o mito de Kamikwakushit entre os
índios “Montagnais” do Quebec, Savard (1977) faz uma reflexão sobre
o rir indígena. O autor aborda o problema das inversões míticas, através
de histórias que tratam de personagens maléficos ou cômicos, que
seriam exemplos de comportamentos anti-sociais. Assim, o Carcajou
simbolizaria o anti-herói, pois suas ações seriam antiexemplos, que

23 Para o pensamento mbya, entretanto, esta oposição não é contraditória e sim
complementar (ver Litaiff, 1996).
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provocariam o rir junto a estes índios. Para Lévi-Strauss (1958, p. 227-
256) o pensamento mítico é constitutivo de oposições e de repetições,
onde a função seria a de manifestar a estrutura do mito. Assim, ele
fornece um modelo lógico capaz de resolver as contradições da vida.
Observando as relações entre os mitos e a organização social, Lévi-
Strauss aborda o aspecto negativo e profundamente pessimista do
personagem central da “Geste d’Asdiwal”, que, segundo o autor, seria:
“Um herói incapaz de conciliar os gêneros de vida que ele experimenta
no decorrer da narrativa, e [que] finalmente morre, vítima da nostalgia
após fracassar no cumprimento da missão que o mito lhe destina, que
era, precisamente, a de incarnar sua antinomia” (LÉVI-STRAUSS,
1971, p. 562; 1983, p. 221). Assim, segundo Lévi-Strauss (1973, p. 212),
uma das principais características do pensamento indígena seria: “[...]
o único modo positivo do ser consiste em uma negação do não ser”.

O modelo dinâmico de análise das instituições de Leach (1972)
nos parece bastante útil para compreender esta problemática. Em seu
estudo sobre as estruturas sociais e políticas de duas populações
(KACHIN e SCHAN), das terras altas da Birmânia, Leach declara
que as sociedades reais jamais estão em equilíbrio e que, assim, “a
antropologia só descreve um modelo da realidade e não a realidade
ou sistema social”, pois “a realidade social é plena de contradições
[...] que nos permitem compreender o processo de mudança social”
(LEACH, 1972, p. 30-41). Este autor (id., p. 305) considera que o
mito pode validar um costume ou justificar as mudanças sociais.
Partindo desta concepção, enquanto reflexão ou teoria sobre a
realidade, o mito é um tipo de ideologia. Desta forma, o mito é
fundador da ordem social no sentido ideológico, compreendendo a
ideologia como um discurso que faz referência ao conhecimento da
realidade empírica. Podemos, então, ver o mito como um tipo de “teoria
oral da prática” (BAZIN e BENZA, 1979, p. 23).

Entretanto, existiria realmente uma espécie de “anti-lógica”24

no pensamento mítico? Ao nosso ver, a “contradição” vislumbrada,

24 Segundo Durkheim (1981, p. 159-161; 1991, p. 162-248), o mito é “uma doença do
pensamento” ou “o escândalo lógico”.
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entre pensamento mítico e prática social, é uma conseqüência da
qualidade temporal da realidade humana. Sendo esta realidade
dinâmica, o mito – que, como vimos, pode ser uma orientação invertida
– indica um modelo que necessita sempre ser re-interpretado e
adaptado ao contexto pelos indivíduos em suas sociedades. Assim,
existiria um desacordo aparente entre este tipo de pensamento e
práticas sociais. Não obstante, com a atribuição de sentido ao mito25

pela comunidade indígena, esta divergência desaparece. Para Lévi-
Strauss, este é o aspecto fundamental da filosofia indígena que pode
ser definido desta forma: “[...] quando um esquema mítico passa de
uma população à outra [...] o mito começa por se empobrecer e se
torna confuso. Mas podemos empreender uma passagem no limite onde
[...] o mito se inverte e ganha de novo uma parte de sua precisão
[...]” (LÉVI-STRAUSS, 1973, p. 212, 223).

O mito tem uma importante função comunicacional. A
comunicação se desenvolve entre pessoas que compartilham uma forma
semelhante ou comum de pensar (POUILLON, 1993, p. 40). Podemos
reportar a definição de mito de Dufour (1994) ao modelo de
“triangulação” (ou comunicação intencional) de Davidson. De acordo
com Dufour (id.), o mito pode ser visto como uma:

[...] histoire anonyme qui circule [...] parce qu’elle “parle” encore,
fait toujours sens, pour ceux qui la transmettent. [...] le mythe est
inséparable du triangle pragmatique (Je, Tu, Il) dans lequel s’articulent
une série d’instructions permettant la circulation du savoir narratif et
une série de noms propres qui sous-tendent un lien social [...] Ce
dispositif ternaire, narré/narrataire /narrateur, s’insère à l’endroit exact
de la versatilité du récit [...] pour le fixer. Tout nouvel acte de récitation
de l’histoire, toute actualisation du récit, placera le nouveau narrateur
(l’ex-narrataire) dans la chaîne récurrente de la transmission du récit.
Le “tu” qui s’adresse à moi [...] a ainsi une valeur fondamentale dans
le processus de communication, celui de l’annonce [...] La propriété
première du mythe est donc d’être un événement de l’annonce qui

25 Para Frage, o sentido são todas as afirmações sobre um objeto, que é sua referência. O
sentido é então o pensamento (in AZZAN, 1993, p. 86).
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traverse la grande chaîne des êtres d’un groupe social, et qui fait
circuler une histoire qui ne concerne personne mais qui fait sens pour
tous (DUFOUR, 1994, p. 52-54).

DA TEORIA À PRÁTICA

Sobre as cosmologias ameríndias, Crépeau (1997a, p. 8) declara
que estas continuam essencialmente abertas à circulação de um
domínio a outro e escapam, em conseqüência, à dicotomização ou ao
diadismo que a ciência considerou como um ideal. Para Crépeau (1996,
p. 27), os mitos descrevem fronteiras topológicas entre domínios ou
“campos” (BOURDIEU, 1994) e as interações entre seus elementos
humanos e não humanos. O autor (Id.) observa então que a idéia de
representação é a resposta dada à questão do tipo “o que torna
verdadeira uma proposição?”. Esta interrogação decorre do corte
cartesiano entre o sujeito e o mundo, entre a realidade e a aparência,
sobre a qual funda a epistemologia que caracteriza o conhecimento
ocidental: “[...] a ciência ocidental enrijeceu o dualismo da realidade
e da aparência (talvez em reação aos ataques religiosos de que ela foi
objeto) até torná-lo dicotômico, isolando um domínio interno (a
natureza intrínseca do objeto, o objeto em si mesmo) que escaparia ao
domínio externo das aparências (aquele de suas representações)”
(CRÉPEAU, ibid.). Ao nosso ver, esta atitude originária da tradição
filosófica greco-romana visa a hegemonia do conhecimento científico,
em detrimento dos dogmas religiosos.

Seguindo Rorty (1995), Crépeau (1996, p. 26) assinala que a
linguagem é um meio de ligar os objetos entre eles, e de atribuir-lhes
propriedades relacionais. Segundo Crépeau (p. 27), por exemplo, o
que torna “verdadeiramente vermelho um objeto vermelho” são as
relações dos interlocutores emitindo uma frase considerada verídica
a seu respeito, do tipo: “isto é vermelho”. O que torna verdadeira esta
proposição é, então, “a interação comunicacional entre humanos
emitindo proposições verídicas a seu respeito e que,
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consequentemente, chegam a um entendimento sobre o uso contextual
da proposição” (CRÉPEAU, p. 27). Assim, diz o autor, a “evidência do
vermelho” ou sua objetividade designará a facilidade com a qual os
interlocutores chegarão a um consenso a seu respeito, através de um
acordo entre os interlocutores. Então, “tornar verdadeiramente
verdadeiro” se efetua em um nível que não pode ser a representação
de um dado sensorial externo ao indivíduo ou à cultura, pois este
nível é plenamente social, no sentido de que ele implica a interação
comunicacional de ao menos dois indivíduos – uma interação
constituindo o contexto da medida proposicional de um mundo
necessariamente compartilhado pelos atores sociais que, somente desta
forma, são capazes de “triangular” seu sentido. Este modelo de
triangulação é o espaço fundador enquanto paradigma de uma
“Ecologia do Conhecimento”. Para Crépeau (1996), a triangulação
não se efetua entre o sujeito e o mundo, mas no interior de um contexto
de comunicação. De acordo com ele, a ecologia do conhecimento
emerge de proposições, especialmente as que propõem que o nosso
conhecimento do mundo seja vinculado ao contexto social e histórico
de sua aquisição. Em conseqüência:

Notre connaissance de l’environnement - conçu indistinctement ici
comme naturel et social - résulte de cette histoire causale [...] le
contact humain avec le milieu est préservé [...] sous une nouvelle
description: celle de connections causales non représentationnelles.
Ces liens de causalité [...] pleinement sociaux sont constitués par les
interactions communicationnelles dans le cadre des pratiques sociales
des agents linguistiques humains. Les conséquences de ce qui précède
pour l’anthropologie permettent une reformulation pleinement sociale
de la sociologie de la connaissance proposée par Durkheim et Mauss.
D’un point de vue darwinien, il est désormais possible de concevoir
une anthropologie écologique dégagée des écueils du
représentationisme (CRÉPEAU, ibid, p. 28-29).

Para Durkheim e seus sucessores, as representações coletivas
constituem um esquema conceitual (ver LÉVI-STRAUSS, 1962) que
organiza os dados do mundo sensível, inacessível em si: “O mundo
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sensível e as representações coletivas, a natureza e a cultura, o conteúdo
e o esquema, em síntese, a realidade e seus desdobramentos são pólos
ou domínios que fundamentam a epistemologia científica, na qual
participa a antropologia. Neste quadro, por definição o real escapa à
apreensão direta, pois ele é percebido através da representação de
uma representação” (CRÉPEAU, 1997a, p. 7-8). Conceitos como o de
“representações coletivas” situam o humano fora da natureza, sendo
necessário substituí-los, portanto, pela idéia de “interação entre
diversos domínios – humano e não humano, etc., concebidos como as
partes da totalidade que constitui o meio compartilhado e em relação
ao qual estes domínios têm apenas o status de serem partes desta
totalidade. Dito de outra maneira, faz-se necessário abandonar o
atomismo do representacionismo e adotar uma perspectiva holista que
permita nos aproximar do pensamento das sociedades que estudamos”
(CRÉPEAU, ibid., p. 15-16). A este respeito, nossos dados de campo
indicam que os mitos mbya se aproximam mais do pragmatismo e do
holismo que da perspectiva empirista ou racionalista, utilizando uma
sistemática de contextos e de conexões causais. Esta incompatibilidade
entre o holismo do pensamento guarani e o atomismo da abordagem
estruturalista pode, por exemplo, se apresentar em diversos momentos
como uma barreira para o diálogo intercultural, impedindo os esforços
no sentido de compreender as práticas indígenas. Aqui não se trata
mais de uma visão representacionista onde o sujeito se torna um
espectador contemplativo, mas de uma concepção interacionista onde
o ator é um sujeito ativo. Seguindo Davidson, Crépeau (id.) assinala
que cada vez mais a etnologia afirma que as proposições dos informantes
não podem ser reduzidas a enunciados que não contenham em grande
parte estas mesmas proposições:

Par conséquent, les contextes d’énonciation et d’interaction sous-
jacents à ces propositions deviennent centraux [...] C’est tout le
rapport entre organisation sociale et attitudes propositionnelles qui
est ici en question. Or, un des apports importants des débats actuels
est, de mon point de vue, l’idée que ce qui fonde la vérité de nos
propositions sont d’autres propositions constituant un tissu de
propositions inextricablement liées entre elles. Dans cette foulée,
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j’ajouterai que ce qui valide un comportement est un autre
comportement qui peut être décrit sous forme propositionnelle (de
plusieurs façons ou sous plusieurs angles ou selon divers points de
vue) sans que l’on puisse pour autant le réduire à une seule de ces
descriptions. En ce sens, on peut dire que la relation existant entre les
conduites idéales (normes, structure, etc.) et les conduites ou
comportements réels est analogue à celle qui existe entre le mental et
le physique et que Davidson a décrite comme étant de survenance;
ce qui revient à dire que le mental dépend étroitement de son support
physique mais qu’on ne peut pour autant l’y réduire [...] Bref, entre
ce que l’on dit que l’on fait et ce que l’on fait, il n’y a aucune coupure
épistémologique (CRÉPEAU, ibid., p. 8-9).26

Considerando as críticas aqui apresentadas e os nossos dados
colhidos durante mais de 12 anos de trabalho de campo entre os
guaranis do Brasil, constamos que as teorias da ação, o conceito de
“triangulação” e o princípio holista contribuem de maneira importante
para melhor compreendermos a relação entre ideologia e atitude. A
partir destas noções, entendemos que o sentido que os Mbya atribuem
ao mito é negociado no interior de sua(s) comunidade(s), mediante a
busca de um consenso social. Os Mbya interpretam os mitos de acordo
com seus modelos de conduta, que são crenças efetivamente
compartilhadas pela maioria destes índios, sem que, entretanto, sempre
haja uma correspondência direta entre norma e ação. O mito tem um
sentido estabelecido por um acordo entre os indivíduos que têm a

26 Por exemplo, os Guaranisdenominam taba o espaço livre que circunda seus oo,
“habitações”, destinado às reuniões, comemorações, atividades agrícolas, etc. Em
português este espaço é designado pela expressão “limpo” (como entre os Kaingang,
de acordo com Crépeau 1996, p. 14), em oposição à ka’aguy, a “mata virgem”.
Assim, a ka’aguy engloba os elementos oo e taba. Seguindo Crépeau (id.), do ponto
de vista dos Kaingang (como também para os Mbya), “il ne s’agit pas d’une
représentation mais de ce qu’on pourrait nommer,une topologie de domaines
(domaine englobant constitué par la ‘forêt vierge’, et domaine englobé constitué
par la maison et le ‘propre’) concrets et hiérarchisés aux frontières perméables”
(ibid.).
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intenção de se comunicar em sua comunidade, em consonância com
o contexto social e histórico. Este consenso é geralmente tácito, mas
ele próprio pode ser discutido em caso de desacordo. Vimos
anteriormente que o consenso coletivo, que constitui o “senso comum”,
é fundamental para fixar um “hábito” de Peirce – ou “habitus”, conforme
Bourdieu. O “sistema simbólico”, comum a todos os membros de um
grupo, constitui e constrói as crenças que são as categorias sociais de
percepção de uma comunidade humana, diz Bourdieu (1994, p. 126,
190-191). Através dos hábitos, os conceitos do pensamento mitológico
justificam e orientam as ações individuais e coletivas. No caso guarani,
o conceito de teko, similar às noções de hábito, delimita por exemplo
as fronteiras étnicas entre os Mbya e a sociedade nacional.

A título de recurso heurístico, em nossa tese seguimos o modelo
unificador da teoria da significação e da ação, sugerida por Crépeau
(1996), a partir das idéias de autores como Rorty e Davidson. De
acordo com este ponto de vista, a verdade é percebida como
conseqüência da atitude proposicional dos indivíduos de uma
sociedade, em detrimento de uma teoria de representações, presente
em autores como Durkheim e seus seguidores. Neste prisma, aquilo
que é considerado verdadeiro será definido através do processo de
triangulação (considerado aqui o modelo mínimo de comunicação),
enquanto um tipo de adaptação contextual e não pela capacidade de
uma “razão pura” em refletir o “mundo real”. Assim, as crenças
verdadeiras emergem de um contexto interativo entre os membros da
comunidade, no momento em que locutor e interlocutor vão se
entender sobre o plano da intenção. Vimos que, quando alguém se
dirige a uma outra pessoa, ele o faz intencionalmente, sobre a base de
um mundo em comum, de uma cultura compartilhada. Em oposição
ao modelo lingüístico clássico, sustentamos que é a compreensão que
dá sentido ao fato e não o contrário; assim, é no processo de
triangulação, quando o interlocutor percebe o propósito do locutor,
que o sentido emerge.

Nossos colaboradores guaranis se situam em um nível pragmático
ao refletirem a semântica e a associação do motivo do mito em termos
práticos. Como o conceito de representações coletivas situa o humano
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no exterior da natureza, propomos então: a) substituí-lo pela idéia de
interação entre domínios humanos e não humanos; b) abandonar o
atomismo, aderindo a uma lógica de conexões causais não
representacionais, constituídas pelas interações comunicacionais no
quadro das práticas sociais dos agentes lingüísticos humanos, o que
possibilita o cancelamento do dualismo metafísico do tipo: homem-
mundo, ideologia-atitude, forma-conteúdo; e c) adotar uma
perspectiva holística que nos permita aproximar do pensamento e da
prática dos Mbya-guaranis.

* * *

Hélène Clastres (1975, p. 110) afirma que a lógica da ideologia
guarani refuta o princípio da contradição. De acordo com esta autora,
este pensamento colocaria certos elementos em oposição e ao mesmo
tempo procuraria torná-los compatíveis. Assim: “pode-se ser homem
e, entretanto, vir a ser Deus, mortal e imortal” (id.). Em seu livro La
pensée sauvage, Lévi-Strauss (1962) sublinha que o pensamento mítico,
que ele classifica como uma espécie de “filosofia do concreto”, teria
analogia com o plano prático. Assim, o autor (id.) coloca as regras de
ação ao lado dos sistemas conceituais, e diferencia a “praxis, que pode
ser, enquanto atividade social, orientada para fora ou para dentro”
( ibid., p. 172-174); das práticas efetivas, que decorreriam
imediatamente desta praxis. Todavia, vimos que este pensamento
dicotômico (isto é, dicotomizado e dicotomizante) é incognoscível ao
pensamento guarani, de caráter holista, que, enquanto totalidade
global, situa e organiza em seu interior as partes que o constituem,
sendo que, somente desta forma, lhes será atribuído um sentido.

O mito é um tipo de pensamento fundador da ordem social no
sentido ideológico. O mito é visto aqui como um discurso que faz
referência ao conhecimento da realidade empírica: “Neste sentido, o
mito utiliza como material o recorte lingüístico do mundo [...] (as
classificações dos animais, por exemplo) para fornecer uma reflexão
sobre o sistema das relações humanas em um discurso de natureza
ideológica” (CRÉPEAU, 1993, p. 81). Assim, os astros celestes, as
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espécies animais e vegetais ou as taxonomias em geral são utilizadas
pelos índios como conceitos que fazem referência ao mundo social.
As sociedades que nós chamamos de primitivas não podem conceber
que exista uma descontinuidade entre diversos níveis de classificação
(cosmológica, humana etc.); para elas, estas são etapas ou momentos
de uma transição contínua. Neste contexto, os animais, por exemplo,
aparecem nos mitos como um instrumento conceitual “para des-totalizar
e re-totalizar qualquer domínio, situado na sincronia ou na diacronia,
o concreto ou o abstrato, a natureza ou a cultura. Este sistema (por
meio de um animal, e não o próprio animal) constitui o objeto de
pensamento que fornece o instrumento conceitual” (LÉVI-STRAUSS,
1962, p. 195)27. Nesta filosofia do concreto, uma grade preconcebida
é então aplicada a todas as situações empíricas, com as quais ela tem
afinidades suficientes para que os elementos obtidos em todas as
circunstâncias preservem certas propriedades gerais. Em conseqüência,
o inventário zoológico e botânico fundado sobre a tradição oral é
utilizado pelos índios como “suporte ideográfico” de um pensamento
que possui “dimensão realmente filosófica” (Bochet in: LÉVI-
STRAUSS, 1962, p. 204). Estes suportes ideográficos são o resultado
da organização conceitual do meio natural em função de um esquema
diádico inato. Eles são, portanto, sistemas arbitrários forjados para
introduzir neles mesmos elementos tomados de fora: “Quando não é
possível manter as interpretações tradicionais, elaboram-se outras [...]
os informantes concebem o esquema dualista sobre o modelo de
oposição ou de semelhanças entre espécies naturais [...] e buscam
formular regras de equivalência [...]”, destaca Lévi-Strauss (ibid., p.
178-211).

27 Lévi-Strauss (1962) cita a título de exemplo: “‘Nous ne croyons pas’, explique un
Osage, ‘que, comme le disent les légendes, nos ancêtres étaient réellement des quadrupèdes,
des oiseaux, etc. Ces choses sont seulement [...] (des symboles) de quelque chose de plus
haut’” (DORSEY citado por LÉVI-STRAUSS, id., note, p. 196). Isto é o inverso do
princípio kantiano (e durkheimiano) que postula que as categorias são sempre primeiro
em relação às práticas. Lembramos aqui a opinião de Bourdieu (1994) que fala da
incorporação do habitus, e de Peirce (1978, p. 130-138), que aproxima o hábito à crença.
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Como exemplo, em uma aldeia mbya, observávamos duas crianças
pequenas que brincavam. Em um determinado momento, a mais velha
colheu um fruto, mostrando à menor a maneira correta de descascá-
lo e comê-lo. Fazendo uma analogia com um episódio do mito dos
irmãos, onde Kuaray, o sol, mostra alguns frutos a seu irmão, Jacy, a
lua, Leonardo Verá, índio Mbya que nos acompanhava na ocasião,
confirma que mesmo não sabendo narrar o mito, as crianças se
comportam de acordo com suas premissas:

Antigamente, as crianças não tinham tanta necessidade da orientação
dos mais velhos, pois viver nossa cultura, nossas rezas e o contato com
a natureza, tudo isto era misturado. Então, praticando nhande reko
[nossos hábitos], não têm necessidade de conhecer estas histórias na
teoria porque sem se darem conta elas já as seguem. A explicação
que tudo confirma já está nas rezas e nas palavras dos opygua [xamã
guarani]. Minha avó dizia que a criança de cem anos atrás vivia mais
estas histórias na prática, que não conhecia na teoria, enquanto que
hoje, vivendo de acordo com o teko [hábitos], a criança compreende
melhor. Este conhecimento é muito importante porque ele reforça
toda regra de nossa comunidade para os mais jovens. Assim, as crianças
vêem os outros fazerem e fazem a mesma coisa, mais tarde eles saberão
porquê! Quando eu era criança, eu já sabia fazer muitas coisas, mas
agora, compreender o mundo e conhecer a origem da nossa cultura
se tornou mais e mais importante para mim. Hoje em dia eu sei um
pouco mais como contar estas histórias, porque agora eu vejo que a
gente deve saber bem tudo isto. Antes eu sabia, mas isto servia mais
para a minha vida prática. Quando eu vou em uma reunião, eu falo
destas histórias do jeito que eu as conheço, não toda a história, mas as
coisas mais importantes para mim e para explicar nossa vida. Mas eu
compreendo melhor estas histórias fazendo do que só pensando.

Ressaltamos aqui que mesmo que os índios mais jovens não sejam
capazes de reproduzir os mitos, eles conhecem bem suas “unidades
mínimas” (LITAIFF, 1999), ou as “praticam” em suas atividades diárias.
De acordo com as idéias de Bloch (1995), existe uma grande diferença
entre os conceitos e as palavras, pois, segundo ele, pode haver conceitos
que não são verbalizados. Para este autor, os conceitos são “protótipos”
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ou “ocorrências ideais típicas”, aos quais os fenômenos empíricos
corresponderiam mais ou menos. Bloch (p. 52) ressalta, portanto, a
existência de conceitos não verbalizados pelos informantes, que
participam das práticas sem se darem conta, e é justamente assim que
o sistema é incorporado e transmitido: “pratica-se o parentesco antes
mesmo de se conhecer seus princípios”,28 exemplifica Bloch (p. 23).

É através de sua própria atividade corporal que a criança mbya
descobre e integra os conceitos transmitidos pelo teko. As “unidades
mínimas” do mito são noções que não são necessariamente verbalizadas
e que os jovens guaranis não têm necessidade de falar, pois eles já as
praticam. Integradas em suas ações, essas noções organizam de maneira
hierárquica (no sentido de Dumont, 1992) o conhecimento e o
comportamento. Esses conceitos constituem, assim, verdadeiras
unidades do pensamento guarani. Logo que eles são interrogados sobre
um aspecto cultural considerado importante, quase todos os Mbya
das comunidades que visitamos sempre recorrem aos mitos em busca
de uma explicação plausível para a realidade ou como fonte de
orientação de suas ações. Ao mesmo tempo em que a história oral é
lembrada no cotidiano, estas narrativas constituem a própria história
da sociedade e não somente uma explicação para a realidade. Assim,
o mito é uma história que postula os fundamentos, mas que pode
também construir outras bases para o novo.29

A nosso ver, para compreender os mitos, é necessário conhecer
o contexto de enunciação e a realidade etnográfica. A análise dos
mitos guaranis, a partir das teorias que expusemos, revela de maneira

28 Isto é o inverso do princípio kantiano (e durkheimiano) que postula que as categorias
são sempre primeiro em relação às práticas. Lembramos aqui a opinião de Bourdieu
(1994), que fala da incorporação do habitus, e de Peirce (1978, p. 130-138), que aproxima
o hábito à crença.
29 No caso do dilúvio, do incêndio e de outros cataclismos, por exemplo, partindo do
mito, os Mbya explicam que Nhanderu Tenondegua não pretendia (e não pretende)
destruir a terra, mas modificá-la para “aperfeiçoá-la”, destruindo a antiga sociedade humana
para fundar uma outra “mais pura”. Segundo um informante mbya, o incêndio ou o
dilúvio deixaria sobre a terra um “barro” nutritivo, que traria de novo a vida sobre o
planeta.
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explícita a contradição e a complementaridade entre o natural e o
social; complementaridade, porque os homens, assim como o cosmos,
não são viáveis sem esses dois aspectos da realidade humana;
contraditórios, pois a realização última dos Mbya depende da superação
do estado de natureza, por meio do social, a fim de atingir Yvy mara ey
(o sobrenatural), onde a imortalidade é possível.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em nossa tese, tentamos inferir alguns conceitos fundamentais
do pensamento guarani, a partir da análise de sua realidade concreta.
Esta abordagem nos permitiu, sobretudo, compreender que estas
noções, que supomos a existência, se encontram no quadro elaborado
por homens e mulheres, principalmente a partir das narrativas míticas,
visando uma atitude efetiva da coletividade. Assim teko, enquanto
modelo de comportamento, vai servir como medida, organizando as
ações sociais e individuais. Todavia, segundo o contexto, algumas
partes do discurso podem ser vistas pela comunidade como sendo
verdadeiras ou questionáveis. Com o objetivo de adaptar certas crenças
ao contexto histórico, estas poderão ser questionadas até se atingir
um consenso, enquanto outras não.30 Por exemplo, as ações executadas
pelo Kesuita ou Nhaderu Mirim, que é um importante personagem
“mítico-histórico” guarani (LITAIFF, 1999),31 podem ser vistas como
“proposição axiomática não demonstrável”, semelhante ao “sintético
a priori” kantiano, pois, como destacam os Mbya: “mesmo se quase
ninguém viu Nhaderu Mirim, todos crêem nele”. Se consideramos que
em uma sociedade estamos sempre em relação proposicional uns com

30 A propósito, ver Michel Meyer (1993).
31 Ver também nosso artigo apresentado na XXII Reunião da ABA, ocorrida em Brasília,
entre 16 e 19 de julho de 2000, no fórum sobre “Missões em Áreas Indígenas: fronteiras
e traduções”.
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os outros,32 durante as discussões os Mbya negociam o sentido do mito
em um contexto de justificação visando convencer os participantes,
unificando assim suas práticas. Logicamente que o que eles pretendem
colocar em questão não são os aspectos estruturais ou a armadura do
mito, mas a mensagem ou o código, a nosso ver, imanente ao contexto
(o que não quer dizer que a estrutura também não mude). De fato,
quando se trata de narrativas, os Mbya estabelecem, por exemplo, a
que tipo de animal o mito se refere, e também a maneira que heróis
como Kuaray e Jacy praticam suas ações.33 Quando falamos de
transformação, estamos nos referindo à passagem de um elemento do
mito (como um animal, um vegetal etc.) pelas fronteiras permeáveis
que limitam os diversos níveis cosmológicos.

Através das narrativas míticas, os Mbya circulam de um contínuo
inicial em direção ao descontínuo social, cultural e histórico. Por
exemplo, inspirados pela busca da Terra sem Mal, os irmãos míticos
Kuaray e Jacy estabelecem a diversidade sobre a terra, a partir da
unidade dos “primeiros tempos”, operando assim a passagem do
contínuo em direção ao descontínuo. Então, direta ou indiretamente
ligado à realidade empírica, o mito é um modelo algoritmo que fornece
os instrumentos conceituais necessários para vislumbrar o real de
maneira provisória. Sobre uma base que se pretende imutável (uma
estrutura “permanente”), o mito é uma fonte de crenças individuais e
coletivas, que ao mesmo tempo, busca fixar hábitos de ações.

Sabemos que o texto escrito pode fazer abstração do mito,
isolando-o do contexto da prática de sua enunciação, que, muitas
vezes, são indeterminados e ambíguos. O pensamento científico se
apresenta como uma forma de ideologia paralela a outros tipos de
pensamento como o mítico e o religioso. Todavia, concordamos com

32 Assim, o Jakore, ou seja, “enganar”, que é um importante recurso que regulariza a
relação com os indivíduos de outras sociedades, pode ser visto como um tipo de estratégia
proposicional axiomática.
33 Sobre esta questão, lembramos a fórmula básica de Lévi-Strauss (1964, p. 205), do
processo de transformação mítica: “quand on passe d’un mythe à l’autre, l’armature se
maintient, le code se transforme et le message s’inverse”.
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Nietzsche (in: RORTY, 1995, p. 115), que afirma que as verdades que
a ciência anuncia são imanentes a uma dada sociedade e a um tempo
determinado. Assim, o pensamento científico não detém “o” método,
mas sim “um” método de buscar “verdades”. Mas como evitar as
atitudes reducionistas adjacentes a certas formas de atividade
intelectual? Crépeau (comunicação pessoal, 1996) responde que é
através do holismo, do princípio hierárquico de Dumont (1992), da
consideração do contexto de enunciação e de ação, e do abandono
da noção de representação que se consegue: “estes elementos me
parecem ser essenciais para pensar de maneira não reducionista a
etnologia das sociedades que visitamos. Esta nova formulação permite
uma maior aproximação lógica, pragmática e retórica, no sentido que
percebia C. S. Peirce no início do século vinte” (id.).

A partir das análises estruturalistas e do pensamento peirceano,
ressaltamos que, em um par de elementos, há sempre um terceiro
elemento incógnito, um propulsor do processo relacional, não através
de uma mediação unificadora, mas pela intencionalidade e pela
constatação da efêmera estabilidade que os impulsiona à constante e
frustrante busca de equilíbrio um no outro. A ideologia guarani é um
tipo de pensamento especulativo baseado na ação; desta forma os Mbya
recusam a possibilidade de uma razão “pura”, universal e necessária:
“para nós, teko é tekoram, quer dizer que também é orientado para o
futuro, porque é nossa maneira de agir. Assim, o nhande rekoram idjypy
[como eles chamam seus mitos] é muito mais que uma história, ele
nos mostra a boa maneira de viver. Então, para nós, o mais importante
é praticá-lo, não basta tê-lo somente na cabeça, porque teko é nossa
vida!”, afirma nosso informante mbya Leonardo Vera. O pensamento
guarani é holista, pois estabelece que todas as partes do seu sistema
sócio-cultural e cosmológico só fazem sentido em relação à Yvy mara
ey, sendo esta considerada o todo que as engloba. Assim, para os Mbya,
elementos como a poaraei, as rezas noturnas, o ritual dos ossos, a
mobilidade, a reciprocidade etc., só farão sentido se relacionados com
a totalidade que os organiza. Investido de um movimento especulativo
em direção do mundo empírico, o pensamento mítico guarani se
apresenta como o momento de um processo mais amplo de síntese.
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Partindo de nossa análise e da visão de Lévi-Strauss (1971, p. 605),
que proclama a unidade do pensamento e do mundo (“o pensamento
e o mundo [...] são duas manifestações correlatas de uma mesma
realidade”), concluímos que ideologia e atitudes, vistas aqui como a
totalidade das atividades humanas, podem ser antagônicas, mas
necessariamente relacionais. Assim, a divisão entre estes dois domínios
é vista aqui como resíduo do processo analítico.

A nosso ver, o mito se transforma (no sentido de LÉVI-
STRAUSS, 1964) em, ou gera práticas a partir do contexto histórico
e através do consenso entre indivíduos de sua sociedade de origem.
Por exemplo, é a partir do personagem guarani Nhaderu Mirim que,
no processo de “triangulação”, os Mbya estabelecem o “sentido prático”
do mito. O Kesuita é o que podemos chamar de agente proposicional
de transformações míticas, pois ele pode ser visto como o terceiro
elemento semiótico, ou uma metamorfose do personagem mítico
Kuaray, fundido aos jesuítas das Missões. Desta forma, o pensamento
guarani sai do domínio mítico em direção à diacronia a partir desta
operação, que Bourdieu (1994, p. 9) denomina “filosofia da ação” (ou
“philosophie dispositionnelle”) que, segundo ele, “se afirma a partir
das potencialidades inscritas nos corpos dos agentes e dentro da
estrutura das situações onde eles agem ou, mais exatamente, em suas
relações” (id.). Este princípio está em oposição ao que denominamos
fetichismo da mitologia pura, onde um mito é transformado somente
através da interferência de um outro mito ou (fragmento). Assim, um
mito não modifica um outro mito, mas é transformado em sua
comunidade de origem, através das atividades comunicacionais e das
práticas cotidianas efetivas dos indivíduos, o que denominamos
intersubjetividade disposicional. Desta forma, o contexto histórico é
reintroduzido no pensamento mítico pela intervenção de agentes
sociais. A transformação do mito em ação é, ao mesmo tempo, uma
atividade individual e coletiva necessariamente teórico e prático, pois
é unicamente através de cada indivíduo que o grupo chega a um
consenso sobre o seu significado e uso.

No decorrer dos séculos que nos separam da chegada dos
primeiros Europeus no continente americano, conceitos de origem
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mítica, como o de Terra sem Mal, sofreram mudanças de significação,
principalmente em função das adaptações aos novos contextos
histórico, social e econômico. Assim, de acordo com a nossa análise,
constatamos que a Terra sem Mal é uma expressão adotada
provavelmente a partir do contato e, especialmente, da experiência
jesuíta. De fato, ela é o resultado da interpretação guarani, como, por
exemplo, a fusão de um conceito genuinamente cristão “paraíso” à
estrutura ideológica autóctone já existente. Sabemos que, a maioria
das comunidades mbya atuais foram construídas sobre antigas aldeias
guaranis, ruínas das missões religiosas, outras construções históricas,
ou em suas proximidades. Como as missões jesuítas, cidades como
Buenos Aires, Assunção, São Vicente entre outras também foram
erguidas sobre espaços anteriormente ocupadas por grupos de cultura
guarani. Os últimos dados arqueológicos (M.A. de Masi, comunicação
pessoal, 1999) atestam que os Guaranis já estavam presente na região
sul e sudeste do Brasil desde 750 DC, e não 1400 DC, como se afirma
correntemente. Estas informações confirmam então que os Guaranis
ocupam estas terras há mais tempo que se pensava, atestando a
continuidade de sua presença também sobre a costa brasileira.

Como os mitos, todas as sociedades e culturas humanas estão
em constante transformação. Considerando a extrema capacidade de
adaptação desenvolvida pelos Guaranis no decorrer dos séculos de
contato, acreditamos que, a partir dos dispositivos internos que
garantem a continuidade do seu modo de ser, estes povos permanecerão
resistindo diante dos constantes assaltos da sociedade envolvente.
Os mitos hoje fazem parte de um verdadeiro “arsenal” cultural de
resistência étnica. Nesta perspectiva, o discurso sobre a
“tradicionalidade”, o conceito de Yvy mara ey e outras crenças,
constituem categorias emergentes de uma teoria autóctone do contato.
Finalmente, o conceito de “Terra sem Mal” pode ser visto aqui como
uma tentativa de retorno ao espaço ecológico anterior à conquista
européia, assim como o personagem Kesuita é uma tentativa guarani
de re-apropriação de sua história, alienada pelo violento processo
ocidental de colonização.
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ABSTRACT

From the beginning of the twentieth century the Guarani moved
from the interior of the southern forests of south America, where they
had lived for centuries, towards the coast of Southern and Southeastern
Brazil. They were in search of Yvy mara ey, a land without evil located
near the sea. Recently this native people achieved greater visibility
because of their struggle for land in these coastal regions, where they
can continue to live according to their cultural values. This article
proposes to: a) analyze the myths which are still in circulation among
all the Mbya-guarani peoples along the Brazilian coast;  b) show how
mythology can justify and also guide practices through the study of
myths, the movements of the Guarani population, and action theories.
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RÉSUMÉ

Depuis le début du XXe siècle les Indiens guarani se sont
déplacés des forêts méridionales de l’Amérique du Sud, où ils
habitaient depuis des siècles, vers la côte sud et sud-est du Brésil.
Selon eux, ils y étaient à la quête de Yvy mara ey, une “Terre sans
Mal”, un paradis environnant la mer. Depuis peu de temps ces
autochtones ont réussi une plus grande visibilité à cause de leurs
efforts pour s’assurer des terres dans ces régions où ils puissent
continuer à vivre selon leur culture. Le propos du présent article est
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de contribuer: 1. aux débats en anthropologie et en linguistique; 2. à
une meilleur connaissance de la culture et de la société guarani.

Mots-Clés: langage, pragmatisme, anthropologie, indiens-
guarani

TÍTULO: Antropología y idioma: una visión neo-pragmatista
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RESUMEN

Desde el principio del siglo veinte los indios Guaraní se movieron
del interior de los bosques del sur de América del Sur, donde ellos
habían vivido durante siglos, en dirección a la costa del sur y del
sudeste de Brasil. Ellos buscaban Yvy mara ey, una Tierra sin mal
ubicada cerca del mar. Recientemente ellos lograron visibilidad mayor
debido a esfuerzo en mantener como suyas la tierra en estas regiones,
donde ellos pueden seguir viviendo según los principios de su cultura.
Este artículo propone a: i. analizar los mitos de los que todavía están
en circulación entre todos los pueblos Mbya-guarani en la costa
brasileña;  ii. mostrar cómo la mitología puede justificar y también
puede orientar prácticas, a través del estudio de mitos, los movimientos
de las poblaciones Guaranís y teorías de acción.

Palabras-Clave: Lenguage, pragmatismo, antropología, índios
Guaraní.
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