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O romance não apenas não dispensa a necessi-
dade de um conhecimento profundo e sutil da 
linguagem literária, mas requer, além disso, o 
conhecimento das linguagens do plurilin-
guismo. O romance requer uma expansão e 
aprofundamento do horizonte linguístico, um 
aguçamento de nossa percepção das diferencia-
ções sócio-linguísticas. 

Bakhtin (2002b, p. 163) 

 



 
 

RESUMO 
O ensino de literatura em língua estrangeira (LE) em universidades brasileiras, em 
geral, tem enfrentado um grande desafio: alunos ingressantes no curso de Letras 
com conhecimento limitado de LE, o que dificulta a execução de análises de objetos 
literários na língua original. Essa pesquisa justifica-se, portanto, pela necessidade de 
auxiliar o aluno a analisar textos literários discursiva e pragmaticamente. Para tal, 
buscamos, nos estudos do Círculo [Bakhtin (2002, 2003, 2010), Bakhtin/Volochínov 
(2010), Voloshinov/Bajtin (1997), Voloshinov (1983), Medviédev (2012)] e do 
pragmaticista Jacob Mey (2000, 2001, 2007), uma discussão teórica referente à 
linguagem e ao discurso. Para participar da pesquisa, foram convidados, em 
diferentes momentos, 68 alunos do curso de Letras de uma universidade particular 
na zona leste de São Paulo. A geração de dados da pesquisa, aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da PUC-SP, sob o número de protocolo 054/2011, 
compreendeu três fases: a primeira envolveu análises literárias a partir do estudo 
dos conceitos da Pragmática, como os da Micropragmática (referência, tempos 
verbais, pressupostos, subentendidos e atos de fala), da Macropragmática 
(pressupostos pragmáticos e atos pragmáticos) e da Pragmática Literária (discurso e 
voz); a segunda, análises literárias a partir do estudo dos conceitos da Análise 
Dialógica do Discurso (ADD), como enunciado, gênero, texto, compreensão e 
dialogismo; a terceira, por fim, análises literárias a partir do estudo dos conceitos da 
Pragmática e da ADD. O corpus da pesquisa é formado de três conjuntos: (1) as 
Diretrizes Curriculares Nacionais de Letras, (2) exercícios de análise literária 
(exercícios AL) feitos durante as três fases da pesquisa e (3) relatos escritos finais 
(stimulated recall). Quanto aos textos literários analisados pelos alunos, nove contos 
da autora afro-americana Alice Walker foram escolhidos pelo pesquisador, que 
também era professor dos alunos pesquisados, devido à sua pequena extensão, ao 
seu papel social e às relações dialógicas que pudessem ser estabelecidas entre 
eles. Diante da concepção de texto como não autônomo adotada nesta pesquisa, 
somente os exercícios AL dos alunos que fizeram o relato final foram analisados. A 
partir do entendimento de que os sentidos construídos pelos alunos nas suas 
respostas não poderiam extrapolar a estabilidade de significação dos enunciados 
sob análise, buscamos determinar se as respostas dadas nos exercícios AL eram 
potencialmente coerentes com os enredos dos contos e com os discursos que os 
perpassam. Ademais, por ser o foco da pesquisa alunos com conhecimento limitado 
da língua-alvo, i.e., a Língua Inglesa, atentamos para os resultados dos alunos em 
nível básico e intermediário. Percebemos que, na primeira fase, os alunos em nível 
básico e intermediário conseguiram responder a cerca de um quarto das perguntas e 
na segunta fase, a um terço. No entanto, na terceira fase, esse número aumentou 
substancialmente, já que os alunos nesses níveis responderam a cerca de dois 
terços de todas as perguntas. É possível concluir, portanto, que o estudo dos 
conceitos da Pragmática como um primeiro passo para os da ADD possibilitou uma 
melhor compreensão e análise de textos literários escritos em Língua Inglesa por 
alunos com conhecimento limitado dessa língua estrangeira e, consequentemente, o 
desenvolvimento de seu conhecimento do idioma.  
 
Palavras-chave: Alunos de Letras com conhecimento limitado do inglês. Análise 
literária. ADD. Pragmática. 
 

 

 



 
 

ABSTRACT 
In general, the teaching of literature written in foreign languages at Brazilian 
universities faces a big challenge: Letras freshmen with limited knowledge of the 
foreign language find it difficult to analyze literary works in the original texts.  
Therefore, this research is justified by the need to discursively and pragmatically help 
students better analyze literature works. In order to do that, the theoretical discussion 
was based upon the works of the Bakhtin Circle [Bakhtin (2002, 2003, 2010), 
Bakhtin/Volochínov (2010), Voloshinov/Bajtin (1997), Voloshinov (1983), Medviédev 
(2012)] and of the pragmaticist Jacob Mey (2000, 2001, 2007). 68 Letras 
undergraduate students from a private university in the Eastern area of São Paulo 
were invited to participate in the research, which was approved by the Ethics 
Committee of PUC-SP under protocol number 054/2011 and whose data were 
generated in three different phases: The first one was related to literary analyses 
based on concepts from Pragmatics, such as from Micropragmatics (reference, verb 
tenses, presuppositions, implicatures and speech acts), from Macropragmatics 
(pragmatic presuppositions and pragmatic acts) and from Literary Pragmatics 
(speech and voice); the second phase involved literary analyses based on concepts 
from the Dialogical Discourse Analysis (DDA), such as utterance, genre, text, 
understanding, and dialogism; in the the third and last phase students did literary 
analyses based on the concepts from Pragmatics and DDA. The research corpus 
comprised three sets: (1) Letras DCN (National Curriculum Guidelines); (2) literary 
analysis activities done throughout the three phases, and (3) students’ stimulated 
recall reports. As to the literary works analyzed, they were nine short stories by Alice 
Walker. They were chosen by the researcher, who was also the students’ professor, 
due to their short length, their social role, and the dialogic relations there could be 
established between them. Based on the notion that texts are not autonomous, the 
only literary activities analyzed were the ones done by the students who had done 
the stimulated recall reports. Based on the understanding that the contextualized 
meanings produced by the students could not go beyond the fixity of meaning of the 
utterances, it was necessary to verify if students’ answers were potencially coherent 
with the plots and with the discourses that penetrate them. Moreover, as the research 
focused on students with limited knowledge of the target language, i.e., English, only 
the results of basic and intermediate level students were verified. It was possible to 
find that in the first phase, basic and intermediate students were able to coherently 
answer one fourth of the questions of the literary activities and, in the second phase, 
one third. However, in the third phase, this number significantly increased to two 
thirds. It was possible to conclude, thus, that the study of Pragmatics as the first step 
to the study of the concepts from DDA helped students with a limited knowledge of 
the English language to better understand and analyze literary works written in 
English and, consequently, to develop their linguistic skills. 
 
 
Keywords: Students with limited knowledge of English. Literary analysis. DDA. 
Pragmatics. 
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INTRODUÇÃO 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de Letras (2001) 

declaram que os cursos de graduação em Letras, nas modalidades de bacharelado 

e de licenciatura, devem preparar seus alunos profissionalmente, dando-lhes opções 

para o desenvolvimento de seus conhecimentos e para a sua atuação no mercado 

de trabalho. Diante disso, o curso deve criar oportunidades para os educandos 

desenvolverem habilidades que os ajudem a alcançar a competência desejada no 

desempenho de sua profissão. 

De acordo com o documento oficial, a aquisição dessas habilidades e 

competências visa à formação de um profissional que tenha domínio da(s) língua(s) 

estudada(s) e de sua(s) cultura(s), independentemente de ele vir a atuar como 

professor, pesquisador, crítico literário, tradutor, intérprete, revisor de textos, 

roteirista, secretário, assessor cultural, etc. Esse domínio linguístico deve ser 

percebido nas manifestações oral e escrita da língua materna (LM) ou de uma língua 

estrangeira (LE), tanto na compreensão quanto na produção de textos. Além disso, o 

graduando necessita refletir analítica e criticamente sobre a linguagem como 

“fenômeno psicológico, educacional, social, histórico, cultural, político e ideológico” 

(DCN, 2001, p. 30). Por fim, entre várias outras habilidades e competências 

apresentadas, o documento aponta para a necessidade de o egresso ter uma visão 

crítica das teorias que refletem os estudos linguísticos e literários fundamentadores 

da sua formação profissional. Esses estudos devem estar embasados não em uma 

concepção estruturalista/formalista de língua e literatura, mas na concepção de 

língua e literatura como prática social, concebendo “a diferença como valor 

antropológico e como forma de desenvolver o espírito crítico frente à realidade” 

(DCN, 2001, p. 31). 

Entretanto, segundo Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva (2005), em O novo 

perfil dos cursos de licenciatura em Letras, essas diretrizes ainda estão distantes da 

realidade das universidades brasileiras, em especial daquelas que oferecem 

habilitação dupla em um período de três anos. Para ela, os projetos pedagógicos 

dessas licenciaturas duplas privilegiam os conteúdos relacionados à LM, relegando 

os de LE a um espaço muito pequeno na grade curricular; ademais, para a autora, 

as literaturas em LE são reduzidas, muitas vezes, a duas disciplinas de 30 ou 60 
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horas e os conteúdos de formação de professores de LE são, geralmente, 

ignorados.  

Além disso, percebemos que professores de LE e de literatura em língua 

estrangeira (LLE) em Instituições de Ensino Superior, em geral, enfrentam outro 

grande desafio: alunos ingressantes com conhecimento limitado da LE [no caso 

desta pesquisa, de Língua Inglesa (LI)]. Essas limitações linguísticas dos educandos 

apresentam-se como obstáculos durante análises de obras literárias em LE feitas 

durante o curso.  

Para diminuir essas dificuldades, alguns professores partem para um estudo 

gramatical da LE, buscando instrumentalizar o aluno a analisar a narrativa. 

Entretanto, muitas vezes, elementos discursivos passam despercebidos, pois 

pertencem a um campo muito mais abrangente, referindo-se a um contexto 

pragmático-discursivo que ultrapassa o campo puramente linguístico. Diante disso, 

um estudo dos conceitos da Pragmática e da Análise Dialógica do Discurso (ADD)1 

para a análise literária torna-se relevante, tendo em vista que a área de estudo de 

ambas tem, como objeto, a comunicação humana em um contexto social que utiliza 

a linguagem verbal, quer oral ou escrita, e a não verbal.  

Esta pesquisa busca, por conseguinte, verificar a contribuição dos 

fundamentos dialógicos e pragmáticos nos objetos literários, visando responder às 

seguintes perguntas de pesquisa: 

 

• Em que medida o estudo dos fundamentos dialógicos e pragmáticos possibilita 

uma melhor compreensão/análise do texto literário em Língua Inglesa por alunos 

que possuem um conhecimento limitado dessa LE?  

• Em que medida o estudo dos fundamentos dialógicos e pragmáticos possibilita o 

desenvolvimento do conhecimento pragmático-discursivo da LI? 

 

A hipótese que norteia esta pesquisa é a de que o estudo dos fundamentos 

da ADD e da Pragmática pelos alunos auxilia a compreensão dos enunciados totais 

do discurso literário, possibilitando ao aluno perceber a riqueza linguística do texto e 

1 Segundo Beth Brait, em Análise e teoria do discurso (2010b), a chamada Análise Dialógica do 
Discurso não foi formalmente proposta por Mikhail Bakhtin e o Círculo, tendo o seu nascimento sido 
motivado a partir do conjunto das obras do Círculo. “Esse embasamento constitutivo diz respeito a 
uma concepção de linguagem, de construção e produção de sentidos necessariamente apoiadas nas 
relações discursivas empreendidas por sujeitos historicamente situados” (BRAIT, 2010b, p. 10). 
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proporcionando uma iluminação dessas duas áreas (BRAIT, 2003) que compõem o 

curso de Letras, ou seja, Língua e Literatura.   

Diante disso, esta pesquisa justifica-se pela necessidade de encontrarmos 

fundamentos teóricos que auxiliem o professor a contemplar as DCN de Letras a fim 

de que os resultados de uma proposta investigativa na interface entre a Linguística e 

a Literatura contribuam para o desenvolvimento linguístico-literário dos alunos do 

curso. Em vez de ficar discutindo a impossibilidade de estudos na interface das duas 

linguagens, a literária e a cotidiana, como pertencentes a extremos antagônicos, 

esta pesquisa busca uma discussão acerca dos estudos relacionados aos 

enunciados literários por meio da ADD e da Pragmática. 

O nosso objeto de pesquisa, portanto, são as respostas dos alunos/sujeitos 

de pesquisa aos exercícios de análise literária de nove contos da autora afro-

americana Alice Walker trabalhados ao longo de três fases de pesquisa. Essas fases 

serão apresentadas em Metodologia de Pesquisa e os conceitos da ADD e da 

Pragmática, visitados no Capítulo 1 deste trabalho.  

Antes da apresentação da composição desta tese, no entanto, torna-se 

necessário fazermos cinco observações sobre o escopo desta pesquisa: 

 

1. É importante a menção de que esta pesquisa poderia trilhar o caminho do 

dialogismo somente e buscar apresentar, como o fez William Cereja, em sua obra 

Ensino de literatura: uma proposta dialógica para o trabalho com literatura (2005), 

escrita a partir da sua tese de doutorado, intitulada Uma proposta dialógica de 

ensino de literatura no ensino médio (2004), uma proposta dialógica para o ensino 

de literatura em Língua Inglesa. Entretanto, diante dos estudos contemporâneos 

sobre a Pragmática Literária, sentimos por bem analisar a contribuição dos 

fundamentos pragmáticos neste estudo, tendo em vista a característica, conforme 

consideramos, mais ‘pedagógica’ dos seus conceitos2. Parte, então, do elemento 

‘novo’ desta tese é a apresentação dos conceitos que aproximam a ADD e a 

Pragmática e daqueles que distanciam essas duas áreas, já que autores da 

Pragmática que leram as obras do Círculo, como o fez Jacob Mey (2000, 2001, 

2 O sentido de ‘pedagógico’ aqui apresentado refere-se ao fato de que é possível trabalhar conceitos 
da pragmática por meio de exercícios criados para a sala de aula para esse fim. Um exemplo de obra 
que o faz é Pragmatics: language workbook de Jean Stilwell Peccei (1999).  
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2007), pragmaticista escolhido justamente por ter sido esse leitor, não apontam 

essas áreas de aproximação e distanciamento.   

2. Nessa esteira do pensamento, faz-se necessário afirmar que, apesar da 

importância da pesquisa de doutorado de Cereja (2004), uma mera ‘aplicação’ da 

sua tese no contexto de ensino de literatura em Língua Inglesa não responderia às 

necessidades desta pesquisa, tendo em vista que, muitas vezes, os alunos não 

adentram o contexto pragmático-discursivo dos textos literários por não conseguirem 

dar o primeiro passo em direção ao campo puramente linguístico.  

3. Na segunda pergunta de pesquisa, foi utilizado o verbete ‘conhecimento’ no 

lugar de ‘competência’ (como usado pelas DCN de Letras) para evitar possíveis 

conflitos epistemológicos. Maria de Fátima F. G. de Castro, em sua tese de 

doutorado Competência oral-enunciativa em língua estrangeira (inglês): fronteiras e 

limites (2008), discute o conceito de ‘competência oral-enunciativa em Língua 

Inglesa’ e, para tal, apresenta o percurso histórico desse conceito. Na seção da tese 

em que o faz, apresenta o texto de Matilde Scaramucci, intitulado Proficiência em 

LE: considerações terminológicas e conceituais (2000) e o de Beth Brait, O processo 

interacional (1999). Segundo Scaramucci (2000), o termo proficiência e, 

consequentemente, competência tem uma abrangência significativa ampla, o que 

leva à necessidade de sua definição. Tanto ela quanto Castro (2008) declaram que a 

dicotomia chomskiana entre competência e desempenho, apesar de revolucionar o 

conceito de proficiência, levou à redução do conceito de competência a aspectos 

cognitivos. Para as autoras, esse modelo foi desafiado por Dell Hymes (1972), que 

incorporou fatores socioculturais ao conceito, dando origem à chamada competência 

comunicativa e por Michael Canale e Merrill Swain (1980), que reviram a proposta 

de Hymes (1972), subdividindo a competência comunicativa em gramatical, 

sociolinguística e estratégica. Castro (2008) explica que esse não foi o modelo final, 

já que Canale (1983) adiciona, às três competências, a competência discursiva. 

Percebemos, portanto, que a relação direta entre conceito de competência com o 

cognitivismo não mais abarca a abrangência desse conceito. Brait afirma que “os 

falantes de uma língua não são apenas competentes do ponto de vista linguístico 

[...], mas também têm competência comunicativa e textual” (1999, p. 194). Ela 

explica que os falantes de uma determinada língua, para atuarem em contextos 

interacionais diferentes, combinam a competência linguística com outras 

competências necessárias às interlocuções. Diante disso, sentimo-nos bastante à 
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vontade para usar o termo ‘competência’ ao longo do trabalho, deixando claro que 

não o fazemos no sentido puramente cognitivista, mas dentro da abrangência que o 

termo indica. 

4. Ao mencionarmos o ensino de literatura em Língua Inglesa e as limitações 

linguísticas dos alunos de Letras, apontamos para o campo primeiro da pesquisa: a 

Literatura. Há vários trabalhos de pesquisa em que a literatura é utilizada como meio 

para se ensinar a Língua Inglesa. Como exemplo, encontram-se as obras Literature 

and language teaching: a guide for teachers and trainers de Gillian Lazar (1993), 

Language through literature de Susan Bassnett e Peter Grundy (1995) e Ensino de 

Língua Inglesa através do texto literário de Laura P.Z. Izarra e Michela R. di Candia 

(2007). Entretanto, esse caminho teórico-metodológico não é o direcionamento 

desta pesquisa: é exatamente o seu oposto, tendo em vista que o que buscamos 

aqui é o ensino de Litetarura em Língua Inglesa e, para tal, a necessidade do 

conhecimento dessa LE pelos alunos. Nesse direcionamento, encontra-se o trabalho 

de Sonia Zyngier, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que 

escreve, com Olivia Fialho, o artigo Pedagogical Stylistics, literary awareness and 

empowerment: a critical perspective (2010) e com Urszula Clark, Towards a 

pedagogical Stylistics (2003). Nesses artigos, as autoras discutem a estilística 

pedagógica e o conceito de consciência literária (literary awareness). Em relação à 

estilística pedagógica, Clark e Zyngier (2003) apresentam três tipos de atividades 

que podem ser feitas com textos literários: os relacionados com as propriedades 

formais do texto, os que estabelecem pontos de contato entre o texto em estudo e 

outros textos, e os que elucidam os elementos psicológicos dentro de um contexto 

sociocultural. Zyngier e Fialho (2010) esclarecem, portanto, que a estilística 

pedagógica ultrapassa o estudo dos elementos linguísticos de um texto, 

direcionando-se ao envolvimento emocional do leitor por meio do qual ele passa a 

compreender o impacto da língua sobre o processo de leitura e o seu papel, 

enquanto leitor, dentro de um contexto político-cultural. Diante disso, o ensino de 

literatura, para as autoras, torna-se relevante devido ao fato de ele se tornar um 

espaço em que se pode questionar o grau de significância dos textos literários e o 

de relevância para cada aluno que o analisa. Dentro desse contexto, as autoras 

explicam que a consciência literária promove tanto a sensibilidade do aluno para a 

manifestação da arte verbal quanto a capacitação do aluno para atuar como leitor, 

escritor, mediador e crítico. É possível perceber que, apesar da relevância desses 
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estudos, essa área de pesquisa está bastante distante da proposta desta tese, tendo 

em vista que o campo epistemológico entre elas é bem diferente (a despeito da 

importância que esses estudos e esta pesquisa dão ao ensino de literatura em 

Língua Inglesa em seus textos originais em contextos em que o inglês é estudado 

como língua estrangeira).  

5. A última observação refere-se à relação que este trabalho estabelece entre a 

Linguística Aplicada, em seu caráter indisciplinar, como explica Luiz Paulo da Moita 

Lopes (2009), e a Educação. É importante frisar que esta pesquisa está preocupada 

com aspectos pragmático-discursisvos que podem auxiliar os alunos a melhor 

analisar textos literários em Língua Inglesa mesmo tendo eles conhecimento limitado 

dessa língua e, não, com os processos pedagógicos que os levam a melhor analisá-

los. Por termos sido o professor dos alunos sujeitos de pesquisa, como será visto 

em Metodologia de Pesquisa, é evidente que alguns elementos da área pedagógica 

devam ser elucidados, mas é importante a menção de que eles tangenciam esta 

pesquisa, não sendo, portanto, o seu foco.  

A fim de responder à pergunta de pesquisa e verificar a hipótese norteadora 

deste trabalho, no primeiro capítulo, buscaremos, nos estudos do Círculo [(Bakhtin 

(2002, 2003, 2010), Bakhtin/Volochínov (2010), Voloshinov/Bajtin (1997), Voloshinov 

(1983), Medviédev (2012)] e do pragmaticista Jacob Mey (2000, 2001, 2007), uma 

discussão referente à linguagem e ao discurso (no romance) para dar aporte teórico 

à pesquisa proposta. Dos fundamentos teóricos da ADD, apresentaremos os 

conceitos de enunciado, gênero, texto, compreensão e dialogismo, e a concepção 

do Círculo sobre o discurso no romance. Esses conceitos foram estudados pelos 

alunos nas fases 2 e 3 da geração3 de dados. No que tange à Pragmática, 

abordaremos os conceitos da Micropragmática (referência, tempos verbais, 

pressupostos, subentendidos e atos de fala), da Macropragmática (pressupostos 

pragmáticos e atos pragmáticos) e da própria Pragmática Literária (discurso e voz), 

que também foram estudados pelos alunos nas fases 1 e 3 da geração de dados. 

3 Jennifer Mason, em Qualitative researching (2002), explica que o termo geração (generating) de 
dados (em vez de coleta) melhor representa uma pesquisa qualitativa, tendo em vista que ele 
engloba, de maneira mais abrangente, a relação estabelecida, nesse tipo de pesquisa, entre o 
pesquisador, o mundo social da pesquisa e dos sujeitos de pesquisa e os dados. Para a autora, o 
termo geração também rejeita a ideia de que o pesquisador é um mero coletor de informações, 
neutro, e assume a posição de que ele ativamente constrói conhecimento ao gerir dados por meio de 
um processo que envolve atividades de cunho intelectual, analítico e interpretativo. A partir desse 
entendimento e, em consonância com ele, passaremos a utilizar os termos ‘gerir’ e ‘geração’ ao longo 
da tese.  
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Após a apresentação dos conceitos pertinentes ao aporte teórico desta pesquisa e à 

própria geração de dados, passaremos a uma amostragem dos elementos de 

afinidade e de divergência entre as duas áreas (ADD e a Pragmática). Por fim, 

verificaremos como essas áreas têm contribuído para o ensino de LI como segunda 

língua ou como LE4 por meio de um levantamento de pesquisas já realizadas, 

objetivando confirmar, também, a singularidade desta pesquisa.  

No segundo capítulo, apresentaremos a metodologia de pesquisa, o que 

compreende o contexto de pesquisa, a posição exotópica do pesquisador/professor, 

o entendimento do corpus da pesquisa bem como o de todo o processo de geração 

de dados. Mostraremos que o corpus da pesquisa não se reduziu aos exercícios de 

análise literária [doravante exercício(s) AL ou atividade(s) AL] feitos pelos alunos, 

mas às DCN do curso de Letras, bem como aos relatórios finais dos alunos 

(stimulated recall) realizados ao final de cada fase. Nesse capítulo, ainda, 

apresentaremos os participantes da pesquisa, as três fases da geração de dados, as 

suas ênfases e as próprias atividades que foram criadas para cada fase.  

Os capítulos 3, 4 e 5 serão dedicados à análise dos dados. Objetivando dar 

uma simetria aos capítulos, os de análise apresentarão os mesmos subitens, a 

saber: a apresentação dos contos trabalhados na respectiva fase, a apresentação 

dos participantes da pesquisa, a relação entre os conceitos estudados e as 

perguntas dos exercícios AL envolvendo os conceitos, a análise das respostas dos 

alunos, algumas considerações sobre as contribuições dos fundamentos da ADD e 

da Pragmática nos estudos literários (conforme o enfoque de cada fase) e algumas 

considerações sobre a nossa posição, como pesquisador-professor, na preparação 

e análise das atividades AL.  

Como será percebido, cada capítulo de análise apresentará considerações 

sobre a fase em estudo. No entanto, em Considerações Finais, seção final do corpo 

desta tese, buscaremos apresentar considerações sobre a pesquisa a partir de uma 

4 Utilizamos a distinção encontrada na literatura entre segunda língua e língua estrangeira. Segundo o 
Dictionary of language teaching & Applied Linguistics (RICHARDS; SCHMIDT, 2010), apesar de o 
termo ‘segunda língua’ poder ser usado de forma mais ampla, quando ele é contrastado com ‘língua 
estrangeira’, ele passa a assumir uma perspectiva mais delimitadora. Diante disso, ‘segunda lingua’ é 
entendida como a língua nativa em um determinado país ou região onde se estuda essa língua e 
língua estrangeira como aquela que não é a língua nativa do país ou região. Por exemplo, ao 
fazermos um curso de inglês nos EUA, estamos estudando inglês como segunda língua (ESL), já que 
o inglês é a língua nativa do país; ao estudarmos o idioma no Brasil, fazemo-lo como língua 
estrangeira (EFL).  
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visão dos resultados das três fases, procurando responder às perguntas de pesquisa 

feitas e confirmar (ou não) a hipótese levantada, bem como verificar as contribuições 

desta pesquisa para a área de ensino de Literatura em LI para os nossos cursos de 

Letras. 
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CAPÍTULO 1: CONCEITOS FUNDANTES DA PESQUISA: DIÁLOGOS COM 
A ADD E A PRAGMÁTICA 
 

Como previamente apresentado, as DCN de Letras, preocupadas com a 

formação do professor de língua materna (LM) e língua estrangeira (LE), apontam 

para uma visão de língua que foge aos moldes estruturalistas, pois afirmam que o 

egresso do curso deve ter domínio não só da sua estrutura, mas do seu 

funcionamento e das suas manifestações culturais, envolvendo tanto a comunicação 

oral quanto a escrita por meio de textos. Apesar de não esclarecerem qual 

concepção de texto utilizam, não deixam dúvidas de que a visão de linguagem 

contida nas DCN está relacionada ao uso, dentro de contextos de produção e 

recepção.  

 A fim de contemplar os documentos oficiais, buscaremos, com vistas a uma 

interface entre língua e literatura, aportes teóricos nos estudos de Bakhtin (2002, 

2003, 2010), Bakhtin/Volochínov (2010), Voloshinov/Bajtin (1997), Voloshinov 

(1983), Medviédev (2012) para uma discussão acerca de linguagem, discurso e 

discurso no romance, enfatizando conceitos pertinentes à pesquisa, como os de 

enunciado, gênero, texto, compreensão e dialogismo. Por fim, apresentaremos os 

estudos de Mey (2000, 2001, 2007), relacionados à linguagem e ao seu uso, que 

contribuem para essa discussão teórica por meio dos conceitos da Micropragmática 

(referência, tempos verbais, pressupostos, subentendidos e atos de fala), da 

Macropragmática (pressupostos pragmáticos e atos pragmáticos) e da própria 

Pragmática Literária (discurso e voz), buscando, dessa forma, a confirmação de 

afinidades entre a ADD e a Pragmática que auxiliem a obtenção de uma resposta 

aos problemas de pesquisa propostos neste trabalho. É importante a menção de que 

Bakhtin, em seus Apontamentos de 1970-1971 (2003d), legitima a cooperação entre 

áreas de estudo por meio do conhecimento das suas zonas de fronteira; o autor não 

defende o ecletismo, mas as demarcações benevolentes de suas fronteiras, o que 

esta pesquisa se propõe a fazer.  

Para delimitar as fronteiras teóricas desta pesquisa, torna-se necessário, 

portanto, uma discussão sobre o papel da Linguística na análise literária, sem cair 

no formalismo ou na crítica formal. Objetivando essa discussão, em primeiro lugar, 

apresentaremos os principais fundamentos do formalismo russo, especialmente o 

 



23 
 

referente à dicotomia entre língua poética e língua cotidiana. Posteriormente, 

mostraremos a crítica do Círculo ao formalismo, bem como os conceitos da Análise 

Dialógica do Discurso pertinentes a este trabalho, o que inclui o próprio discurso no 

romance. Dando continuidade à delimitação de fronteiras, buscaremos compreender 

os fundamentos pragmáticos com vistas à confirmação de aproximações e 

divergências entre a Pragmática e a ADD. Por fim, averiguaremos como os 

fundamentos pragmáticos e dialógicos têm sido usados em pesquisas relativas ao 

ensino de LI como segunda língua ou LE. 

 

1.1 Perspectiva do Formalismo Literário Russo 
 

Neste segmento, apresentaremos alguns conceitos propostos pelo formalismo 

russo. Objetivando trazer, para essa discussão, noções importantes ao estudo da 

Literatura e, consequentemente, para esta pesquisa, buscaremos compreender a 

dicotomia entre língua poética e língua cotidiana, bem como os conceitos de 

literaturidade e estranhamento. 

Antoine Compagnon, crítico literário francês, em sua obra O demônio da 

teoria: literatura e senso comum (2006), declara que o estudo da Literatura envolve 

pontos aparentemente contraditórios, mas essencialmente legítimos: o seu aspecto 

linguístico e o seu aspecto histórico, psicológico, sociológico e institucional. O 

formalista russo Bóris Eikhenbaum (1886-1959), em seu ensaio A teoria do “método 

formal” (1976, p. 18), coloca-se contra a legitimidade dessa interface ao declarar que 

“a função literária engendrada por ele [meio ambiente] permanece não somente 

como uma sobrevivência, mas como um procedimento literário que guarda a sua 

significação fora de toda a relação com este meio ambiente [grifo meu]”. Foram, 

então, os próprios formalistas russos que buscaram tornar a literatura “uma ciência 

autônoma e concreta” (EIKHENBAUM, 1976, p. 3).  

   Cristóvão Tezza, em Entre a prosa e a poesia: Bakhtin e o formalismo russo 

(2003), apresenta a gênese do formalismo russo com a fundação do Círculo 

Linguístico de Moscou, em 1915, e a criação da Sociedade para o Estudo da Língua 

Poética (OPOYAZ), em São Petersburgo, em 1916. Segundo o autor, a OPOYAZ 

publicou diversos textos entre os anos de 1916 e 1920, ano da dissolução do 
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movimento; isso, no entanto, não limitou a publicação de teóricos formalistas após 

esse período. 

 Para Victor Erlich (1914-2008), professor emérito em Literatura Russa da 

Universidade de Yale, em sua obra Russian formalism: history-doctrine (1969), 

havia, entre os formalistas do Círculo Linguístico de Moscou, linguistas e, entre os 

membros da OPOYAZ, estudantes de Linguística da Kazan School of Linguistics e 

teóricos da Literatura. Entre os teóricos da Literatura, estão Bóris Mikhailovich 

Eikhenbaum (1886-1959) e Viktor Borisovich Chklovski (1893-1984), cujos 

pensamentos serão apresentados a seguir.  

 Eikhenbaum (1976), em seu ensaio A teoria do “método formal”, escrito em 

1925, explica que o método formal não é um sistema metodológico, mas um estudo 

das qualidades intrínsecas do material literário, provindo do desejo de se criar uma 

ciência literária autônoma e concreta. Para tal, a primeira tarefa dos formalistas foi a 

busca pela libertação da palavra poética de tendências simbolistas, recusando, 

dessa forma, premissas filosóficas e interpretações psicológicas, e negando “a 

confusão irresponsável [grifo meu] de diferentes ciências e de diferentes problemas 

científicos” (EIKHENBAUM, 1976, p. 8). 

Segundo o formalista russo, a ciência literária tinha, como objeto de estudo, 

as especificidades do objeto literário, que a distinguiriam de qualquer outro estudo. 

Essa distinção, para ele, foi definida por Roman Osipovich Jakobson (1896-1982) 

em seu ensaio A Moderna poesia russa, escrito em 1921, como literaturidade, ou 

seja, como aquilo que torna a literatura, de fato, literatura. Tezza (2003) explica a 

literaturidade como a especificação dos elementos estrita e autonomamente 

literários que levam o objeto literário a obedecer a leis internas regulares e 

sistemáticas. Esse conceito, conforme o autor brasileiro, era um dos pontos que 

uniam diferentes formalistas entre 1915 e1930. 

A partir desse conceito, surgiu, portanto, segundo Eikhenbaum (1976), a 

necessidade de se distinguir a linguagem utilizada na obra literária da linguagem 

utilizada no cotidiano das pessoas, levando os formalistas à criação da dicotomia 

entre língua poética e língua cotidiana. Para o autor, a língua cotidiana é imposta 

pelas circunstâncias do dia a dia das pessoas, sendo, portanto, automática. 

Chklovski (1976, p. 44), em seu ensaio A arte como procedimento, escrito em 1917, 

acrescenta que é o processo de automatização que explica “as leis de nosso 

discurso prosaico com frases inacabadas e palavras pronunciadas pela metade”. O 
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objetivo da arte, para ele, é, portanto, liberar o objeto literário desse automatismo, e 

um dos procedimentos utilizados para esse fim é o da singularização ou do 

estranhamento. 

Para Eikhenbaum (1976, p. 28), a língua poética não é circunstancial, mas 

intencional: a palavra poética, tirada do discurso cotidiano, “é rodeada de uma nova 

atmosfera semântica, e não é percebida em relação com a língua geral, mas 

precisamente com a língua poética”. A semântica poética, portanto, reside no 

estranhamento da palavra, ou seja, na criação de significações marginais que 

transgridem ou violam o campo semântico da palavra. Chklovski (1976), ao discorrer 

sobre o ritmo poético, por exemplo, declara ser ele a violação do ritmo prosaico. 

Compagnon (2006) descreve a língua poética formalista como intencional, autotélica 

e autorreferencial: intencional, pois não é automatizada; autotélica, pois seu sentido 

não se encontra além ou fora de si mesma, e autorreferencial, porque a sua 

referência não é a sociedade, o mundo, mas os outros textos literários.  

A partir dos estudos sobre a língua poética, Eikhenbaum (1976) afirma que os 

formalistas passaram ao estudo da forma literária. O autor declara que a visão 

dicotômica tradicional de forma-fundo foi banida no estudo do método formal, tendo 

em vista que a noção de forma passou de invólucro do fundo para ser a de uma 

integridade dinâmica e concreta, compreendida como o próprio fundo. A arte “não se 

exprimia através dos elementos que constituem a obra, mas através da utilização 

particular que se faz deles” (EIKHENBAUM, 1978, p. 13). Nesse sentido, Chklovski 

(1976, p. 45) declara que: 

 

O objetivo da arte é dar a sensação do objeto como visão e não 
como reconhecimento; o procedimento da arte é o procedimento da 
singularização dos objetos e o procedimento que consiste em 
obscurecer a forma, aumentar a dificuldade e a duração da 
percepção. O ato de percepção em arte é um fim em si mesmo e 
deve ser prolongado; a arte é um meio de experimentar o devir do 
objeto, o que é já “passado” não importa para a arte [grifo do autor]. 

 

 

Viktor Maksimovitch Jirmunski (1891-1971), em seu ensaio Sobre a questão 

do “método formal” (1976), questiona esse princípio formalista de que “tudo na arte é 

procedimento”, não havendo “nada além do que um conjunto de procedimentos” (p. 

60). Ele chama essa “arte como procedimento” de “arte pura” e a diferencia da “arte 
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sincrética”, ou seja, aquela que “serve ao mesmo tempo a várias tarefas, tanto as 

puramente estéticas, como as instrutivas religiosas e as morais práticas” (p. 61). A 

arte pura é, portanto, aquela que está liberta de objetivos extraliterários filosóficos ou 

morais. Para Jirmunski (1976, p. 62), no entanto, mesmo nos “degraus mais altos da 

‘arte pura’ (...) a criação artística ‘implícita’ pode encerrar em si o elemento instrutivo, 

moral, religioso”.  

É importante a menção de que, para Eikhenbaum (1976), Jirmunski não 

participava da OPOYAZ, pois se interessava pelo formalismo apenas como uma 

possibilidade de estudo científico. Para ele, ainda, Jirmunski havia declarado, por 

diversas vezes, o seu desacordo com os princípios formalistas (sobretudo no que 

tange à questão do tema como procedimento). Bakhtin, em seu ensaio O problema 

do conteúdo, do material e da forma na criação literária (2002a/1924) cita “os 

estudos notáveis do professor V. M. Jirmunski” (p. 15), como parte das pesquisas 

que não adotam o formalismo por inteiro. 

Segundo Jirmunski (1976), a poesia é uma arte concreta, temática e o seu 

estudo exige atenção tanto para a sua composição quanto para o seu lado temático 

e para a relação com outros temas. Para o autor, quando Chklovski (1976) afirma 

ser a obra de arte forma pura e relação de materiais, ele estabelece que as questões 

relacionadas à composição soam superiores às do tema. Assim, percebe-se a 

seguinte ‘fórmula’: “quanto mais nitidamente for frisado o elemento da composição 

(...), tanto mais insignificante é o papel do elemento temático e tanto mais formal a 

obra” (CHKLOVSKI, 1976, p. 69). O distanciamento da noção de arte pura encontra-

se, portanto, no oposto da ‘fórmula’ supracitada. 

 Para Jirmunski (1976), ainda, é importante diferenciar a poesia lírica do 

romance: enquanto a poesia é uma obra de arte da palavra, mostrando o lado 

semântico e sonoro na escolha e união de palavras, o romance de composição livre 

utiliza a palavra como um elemento neutro (e, não, como um elemento de 

significação artística). Como neutra, a palavra está subordinada, assim como a 

linguagem cotidiana, à função comunicativa, abstraindo dela os elementos 

temáticos. Diante disso, o estudo da palavra na prosa, para o autor, seria muito útil, 

principalmente ao se trazer, para essa averiguação, o que ele chama de “problemas 

formais”.  

 Essa preocupação com a prosa, para Tezza (2003), não foi compartilhada 

pelos formalistas, tendo em vista que a distinção entre língua poética e língua 
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cotidiana seria apenas levada em conta a partir da descaracterização da prosa como 

tal. Para o teórico brasileiro, os formalistas estudaram a prosa sob duas perspectivas 

apenas: (1) conjunto de procedimentos técnicos que garantem a literaturidade da 

obra e (2) desautomatização da narrativa, com o rompimento das associações 

habituais que dão, à narrativa, um estatuto artístico. Entretanto, mesmo diante 

dessas perspectivas de averiguação, Tezza (2003) asserta que a separação entre a 

poesia e a prosa ficou “na penumbra teórica” (p. 136), faltando, aos formalistas, uma 

concepção unitária em relação à prosa, já que eles sempre chegaram a ela através 

dos instrumentos de estudo da poesia.  

 Já é possível percebermos, até o momento, a importância do conhecimento 

da perspectiva formalista, tendo em vista que um trabalho de pesquisa na interface 

entre língua e literatura pode ser considerado, por alguns críticos, como um trabalho 

formal, diante da sua preocupação com elementos estritamente linguísticos nas 

obras literárias. Para desfazer tal pressuposto, é importante, portanto, visitarmos a 

crítica feita pelo Círculo à perspectiva formalista, tendo em vista que esta pesquisa 

adota a Análise Dialógica do Discurso como parte do seu arcabouço teórico.  

 

1.2 O Círculo e os pressupostos formalistas 
 
 

Compreendendo a necessidade de distanciar esta pesquisa de qualquer 

pressuposto de ser ela formalista, será necessário encontrar, na obra do Círculo, a 

sua crítica aos principais conceitos da perspectiva formal. Para tal, nesta seção, 

analisaremos, em especial, a crítica do Círculo à dicotomia entre língua poética e 

língua cotidiana, bem como ao conceito de estranhamento, o que leva à 

apresentação da concepção de palavra conforme encontrada em diferentes obras do 

Círculo. 

Pável Nikoláievitch Medviédev (1892-1938), membro do Círculo, em sua obra 

O método formal nos estudos literários: introdução crítica a uma poética sociológica 

(2012), escrita em 1928, discute, na Parte Três do livro, três dos cinco princípios 

formalistas postulados por Eikhenbaum (1976) no ensaio A teoria do “método 

formal”, que são: (1) a distinção entre língua poética e língua cotidiana; (2) a noção 

de forma relacionada à de procedimento e, então, à de função; (3) a concepção do 

verso como forma de discurso com suas qualidades linguísticas próprias; (4) a 
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noção de material como elemento de construção da forma, e (5) o princípio de que a 

história literária é a evolução das formas. 

 A Parte Três da obra de Medviédev (2012) é composta de três capítulos: 

Capítulo Primeiro: A linguagem poética como objeto da poética; Capítulo Segundo: 

O material e o procedimento como componentes da construção poética, e Capítulo 

Terceiro: Os elementos da construção artística. 

 Antes de qualquer análise dos conceitos formalistas, Medviédev (2012) 

declara que a crítica a um determinado conceito só pode ser realizada dentro do 

conjunto de conceitos da metodologia formal. No entanto, para o autor, houve, entre 

os formalistas, a priorização de um, já que o objeto de estudo primeiro dos 

formalistas não foi a obra poética e a sua construção, mas a singularização da 

língua poética, o que levou o grupo de formalistas à própria criação da OPOYAZ. 

Uma crítica a esse conceito de língua poética (Capítulo Primeiro) está imbricada, 

dessa forma, à crítica do conceito de material e procedimento como os dois 

componentes da construção poética (Capítulo Segundo) e dos conceitos de gênero 

e composição, tema, história e enredo como elementos dessa construção poética 

(Capítulo Terceiro). 

 A primeira crítica encontrada em O método formal nos estudos literários 

(2012) à chamada língua poética refere-se à ambiguidade do uso do termo língua 

poética, já que, por um lado, não era semelhante ao uso que fazemos em relação às 

línguas como francês, inglês, russo, etc., e, por outro, era considerado distinto da 

língua cotidiana (ou prática) devido a indícios linguísticos estritos da língua poética. 

Essa ambiguidade era causada, para o autor, devido à indefinição do que, de fato, 

torna a língua poética. Para ele, “a linguagem poética adquire características 

poéticas apenas em uma construção poética concreta. Essas características não 

pertencem à língua na sua qualidade linguística, mas justamente à construção, seja 

ela qual for” (p. 142). Diante disso, declara que um enunciado cotidiano mais 

elementar pode, sob determinadas circunstâncias, ser percebido como um 

enunciado poético a partir da sua relação com um contexto e com um tema ou com 

outros elementos, tendo em vista que os elementos linguísticos são indiferentes à 

verdade cognitiva ou à beleza poética.  

Essa asserção de Medviédev (2012) remete ao conceito de palavra 

encontrado em vários escritos do Círculo. O ensaio Os gêneros do discurso (2003c) 

foi escrito, de acordo com Paulo Bezerra, entre 1952 e 1953, e seus fragmentos só 
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vieram a aparecer em 1978 na revista Estudo Literário. Nele, Bakhtin (1895-1975) 

declara que a palavra, apesar de ter o seu significado semântico-objetal, não é 

discurso: ela é discurso em potencial, já que está desprovida de autoria e de 

responsividade. Como elemento gramatical, a palavra ou a oração não é de 

ninguém; é neutra. Por ser neutra, em uma situação real de comunicação discursiva, 

pode conceder, aos falantes, diferentes significações ou juízos de valor. Essa 

concepção da neutralidade da palavra é confirmada por Bakhtin/Volochínov, na obra 

Marxismo e filosofia da linguagem (2010 – doravante MFL)5, ao declarar que a 

palavra é um signo neutro, pois é capaz de ser preenchida por qualquer função 

ideológica, quer seja estética, científica, moral e/ou religiosa. Apenas como signo 

linguístico, a palavra está desprovida de expressividade, elemento constitutivo da 

composição do enunciado.  

Voloshinov (1895-1936), em seu artigo A palavra e sua função social (The 

word and its social function) (1983b), conhecido como seu último artigo, explica que 

a palavra, desde a sua formação, tanto é um fenômeno puramente ideológico quanto 

é parte da realidade material. Como fenômeno ideológico, já que é produto da 

história humana, reflete e refrata os fenômenos da vida social. Para o autor, ela não 

reflete somente, pois não é uma fotografia do seu significado; a sua refração resulta 

do fato de que a palavra “(...) é um som significativo, falado ou pensado por uma 

pessoa real em um momento real da história” (p. 144)6, ou seja, fora de um 

enunciado vivo, a palavra existe apenas nos dicionários. Diante disso, a palavra 

torna-se palavra apenas em uma relação social viva, em um enunciado real, que 

pode ser entendido e avaliado não somente pelo falante, mas, também, por sua 

audiência real ou potencial.  

Bakhtin/Volochínov (2010) confirma esse pensamento ao declarar que é 

exatamente no plano da palavra que se observa a integração da realidade com a 

ideologia, já que o que torna uma palavra “palavra” é a sua significação. No entanto, 

essa significação não é só no campo linguístico-semântico, mas no campo social, 

pois a palavra é entendida como signo social cuja ideologia é acompanhada e 

5  A obra Marxismo e filosofia da linguagem (2010) consultada neste trabalho apresenta o nome de 
Bakhtin ao lado do de Volochínov, o que nos leva a citar os dois nomes a partir daqui, conforme a 
edição utilizada. 
6 É importante a menção de que a tradução dos textos originalmente em inglês é de nossa autoria. Os 
textos originais serão apresentados em nota de rodapé.  
Texto original: “(…) is a signifying sound, spoken or thought by some real person at a precise moment 
of real history”.  
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comentada por ela. Diante disso, em MFL são elencadas as seguintes 

características da palavra: “sua pureza semiótica, sua neutralidade ideológica, sua 

implicação na comunicação ordinária, sua possibilidade de interiorização e, 

finalmente, sua presença obrigatória, como fenômeno acompanhante, em todo ato 

consciente” (p. 38-39). Portanto, para o autor russo, não se pode “separar a 

ideologia da realidade material do signo” (no caso do signo linguístico, a palavra), 

nem tampouco “dissociar o signo das formas concretas de comunicação social” (p. 

45), tendo em vista que “a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um 

sentido ideológico ou vivencial” (p. 99). Dessa forma, a palavra, no momento da sua 

expressão, apresenta-se como o produto da interação de forças sociais. 

 Para Medviédev (2012), portanto, o estudo da palavra na sua função sócio-

ideológica difere radicalmente do estudo formalista da língua poética como um 

sistema especial de linguagem. A partir dessas considerações, o autor faz as 

seguintes asserções: (1) não existe um sistema de linguagem poética, tendo em 

vista que não existe palavra poética, mas o uso da palavra em uma construção 

poética e (2) só existe função poética da linguagem dentro da construção de uma 

obra poética, já que seus elementos não são elementos linguístico-poéticos, mas 

elementos de construção poética. 

 A segunda crítica feita pelo autor em relação à língua poética refere-se ao 

conceito de estranhamento da língua cotidiana. Para ele, se a língua poética é a 

desautomatização da língua prática, ela não é uma nova língua; ela deveria esperar 

que novas construções da língua cotidiana fossem automatizadas para poder violá-

las, transgredi-las, estranhá-las, legando, assim, à língua poética uma existência 

parasita. O autor declara: “A linguagem poética7 é condenada a essa existência 

parasita pela teoria dos formalistas” (MEDVIÉDEV, 2012, p. 148). 

 Nessa esteira do pensamento, Medviédev (2012) contesta que o material 

usado na poesia seja a lingua como um sistema de possibilidades linguísticas 

(fonéticas, gramaticais e lexicais), tendo em vista que a escolha que o poeta faz não 

é de formas linguísticas, mas de valores sociais imbricados nessas formas. Esses 

valores, para o autor, existem antes mesmo de o poeta usá-los, reavaliá-los e dar-

lhes novas nuances. Assim, a língua, para o poeta, é um sistema de valores sociais, 

7 As tradutoras da obra de Medviédev para o português usam os termos linguagem poética e 
linguagem prática diferentemente dos tradutores do ensaio de Eikhenbaum (1976), citado na seção 
anterior, que utilizam os termos língua poética e língua cotidiana. 
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e, quanto mais rica, diferenciada e complexa ela for, mais significante será a obra 

literária. A combinação de palavras em um enunciado literário, portanto, não é 

determinada apenas pelas possibilidades linguísticas, mas pelo coeficiente 

axiológico e pelas condições sociais de sua produção. O autor exemplifica esse 

conceito ao declarar que, mesmo se dois grupos socialmente rivais tivessem, ao seu 

dispor, o mesmo material linguístico, o mesmo léxico, as mesmas possibilidades 

sintáticas e morfológicas, construiriam enunciados com combinações semânticas e 

estilísticas profundamente diferentes, já que as palavras do enunciado, capazes de 

serem preenchidas por qualquer função ideológica (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010), 

ocupariam lugares sociais diferentes no enunciado, passando esse a ser um ato 

social concreto. Para Medviédev (2012), portanto, como a lingua é criada e 

constantemente gerada dentro dos limites de um horizonte axiológico definido, dois 

grupos socialmente diferentes jamais teriam a mesma combinação de palavras, 

usando a mesma linguagem. O autor conclui, assim, que o material da poesia é a 

língua, mas não a língua como um conjunto de possibilidades linguísticas, mas como 

um sistema de valores sociais. 

 Percebemos, portanto, até o momento, que a visão de Literatura apresentada 

pelo Círculo abarca os objetivos desta pesquisa, tendo em vista que permite a 

análise dos elementos verbais e não verbais de uma obra literária sem cair numa 

crítica puramente social ou estritamente formal. No entanto, para uma confirmação 

mais acurada da hipótese levantada neste trabalho, ou seja, de que é possível que 

os fundamentos dialógicos permitam tanto uma melhor análise de textos literários 

como o desenvolvimento do conhecimento linguístico-discursivo, visitaremos outros 

conceitos da Análise Dialógica do Discurso pertinentes à pesquisa.  

 

1.3 Conceitos da ADD pertinentes à pesquisa 
 
 
 Para delimitarmos o arcabouço teórico desta pesquisa, que, por si, já 

compreende um número grande de conceitos, tendo em vista que buscará 

contribuições de dois campos de estudo, a Pragmática e a ADD, escolhemos 

conceitos da ADD que mais ajudassem a solucionar os problemas levantados, ou 

seja, noções que permitiriam aos alunos com conhecimento limitado da Língua 

Inglesa proceder a uma melhor análise de textos literários, bem como desenvolver 
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os seus conhecimentos linguístico-pragmático-discursivos. Diante disso, dentro do 

conjunto de conceitos apresentados nas obras do Círculo, selecionamos aqueles 

que também seriam ensinados aos alunos (sujeitos de pesquisa), sendo eles: 

enunciado, gênero, texto, compreensão e dialogismo.  

1.3.1 Enunciado 
 

Em Os gêneros do discurso, Bakhtin (2003c) caracteriza o enunciado como 

unidade da comunicação discursiva, que se liga a outros enunciados concretos e 

plenos por relações dialógicas. O autor define enunciado diversas vezes ao longo do 

capítulo. Duas definições são recorrentes: enunciado como unidade da comunicação 

discursiva [“unidade real da comunicação discursiva” (p. 269), “real unidade da 

comunicação discursiva” (p. 274), “unidade da comunicação discursiva” (p. 276, 278, 

280)] e enunciado como elo na cadeia da comunicação discursiva [“um elo na 

corrente complexamente organizada de outros enunciados” (p. 272), “um elo real na 

cadeia da comunicação discursiva em determinado campo da atividade humana ou 

da vida” (p. 288), “um elo na cadeia da comunicação discursiva” (p. 289, p. 300), “um 

elo na cadeia da comunicação discursiva de um determinado campo” (p. 296) e “um 

elo na cadeia da comunicação discursiva e da relação com outros enunciados a ele 

vinculados” (p. 299)].  

Por ser um elo, Bakhtin (2003c, p. 300) declara que o enunciado não pode ser 

desvinculado dos elos precedentes “que o determinam tanto de fora quanto de 

dentro, gerando nele atitudes responsivas diretas e ressonâncias dialógicas”. Para o 

autor russo, “cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados 

com os quais está ligado pela identidade da esfera da comunicação discursiva” 

(BAKHTIN, 2003c, p. 297). Esses elos precedentes, para o autor, nos campos da 

comunicação cultural, podem ser até bem distantes. Essas relações são 

caracterizadas, em Problemas da poética de Dostoiévski (2010a), escrito em 1929 e 

reeditado em 1963, como extralinguísticas: um confronto entre textos apenas 

através da sua materialidade dissociaria o texto do seu componente enunciativo-

discursivo, ou seja, da sua autoria. Bakhtin (2003c) esclarece que os elementos 

dialógicos ou extralinguísticos de um enunciado o penetram por dentro, sendo, 

assim, elementos constituintes.  
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Voloshinov/Bajtin (1997), em seu artigo La palabra en la vida y la palabra en 

la poesia: hacia una poética sociológica, escrito em 1926, confirma essa posição 

teórica, afirmando que a situação extraverbal não é, sob hipótese alguma, apenas 

uma causa externa do enunciado; pelo contrário, ela se lhe integra como uma parte 

constitutiva da sua estrutura de significação.  

Para se entender mais detalhadamente o pensamento de Voloshinov sobre os 

elementos constitutivos do enunciado, é necessário recorrer ao seu artigo The 

construction of the utterance (1983a). Nele, o autor russo declara que “a verdadeira 

essência da língua é o evento social da interação verbal, manifesta por um ou vários 

enunciados” (1983a, p. 115, grifo do autor)8. Mas do que é composto o enunciado?  

Voloshinov (1983a) explica que um enunciado da vida real possui, além do 

seu elemento verbal, o componente não verbal, formado da situação e da audiência, 

sem os quais o enunciado não pode ser compreendido. O autor russo chama de 

situação os três fatores implícitos do componente não verbal: o tempo e o lugar do 

evento enunciativo, o tema (ou tópico) do enunciado e a avaliação dos interlocutores 

sobre esse evento. O autor entende, portanto, que a orientação social e a situação 

estão presentes em todos os enunciados (verbais ou não), dando, ao enunciado, 

não somente a sua forma estilística, mas também a sua estrutura gramatical. Sendo 

a situação um dos componentes não verbais, a diferença de situação determina a 

diferença de significado das expressões linguísticas.  

Segundo Voloshinov (1983a), a avaliação da situação e da audiência pelo 

interlocutor é expressa pela sua entonação, que, juntamente com a escolha lexical e 

a ordem das palavras, compõe o elemento verbal do enunciado. O autor enfatiza 

que é pela entonação que a avaliação social é expressa, requerendo palavras ou 

expressões em determinado estilo, dando a elas significado e ordenando-as em uma 

oração. A figura abaixo busca resumir o pensamento de Voloshinov (1983a) sobre a 

estrutura do enunciado. 

8 Texto original: the true essence of language is the social event of speech interaction, manifest by 
one or several utterances.  
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Figura 1: Estrutura do enunciado 

 

A alternância dos falantes, segundo Bakhtin (2003c), exige uma posição 

responsiva por parte dos interlocutores: diante de um enunciado pleno, é possível 

concordar com ele ou não (parcial ou totalmente), completá-lo, aplicá-lo, avaliá-lo, 

preparar-se para usá-lo, executá-lo, etc. Para se ter essa posição responsiva, no 

entanto, é necessário a compreensão do enunciado. Essa compreensão, para o 

filósofo russo, não segue o esquema da linguística saussuriana: falante-ativo e 

ouvinte-passivo. Pelo contrário, a compreensão, quer seja de efeito imediato 

(exemplo: uma ordem militar) ou de efeito retardado (exemplo: comunicação 

cultural), é ativamente responsiva. “Na vida real do discurso falado, toda 

compreensão concreta é ativa: ela liga o que deve ser compreendido ao seu próprio 

círculo, expressivo e objetal e está indissoluvelmente fundido a uma resposta” 

(BAKHTIN, 2002b, p. 90).  

Em se tratando do texto literário, em Literatura e outras linguagens, Brait 

(2010a) explica que ele incorpora os vários discursos produzidos cotidianamente, 

em suas diferentes variações, tornando essa multiplicidade de vozes a matéria-

prima para o escritor. É importante a menção de que, para Bakhtin/Volochínov 

(2010), o diálogo não deve ser compreendido no seu sentido estrito apenas (a 

interação face a face), mas em um sentido amplo, como toda comunicação verbal, 

não excluindo, assim, o livro, que é o ato de fala impresso. Decorre daí, para o autor, 

a necessidade do estudo das relações entre as interações verbais e as situações 
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extralinguísticas, pois a vida e a evolução da língua são históricas e sociais. Dessa 

forma, a unidade concreta da cadeia verbal, o enunciado concreto (uma obra 

literária, por exemplo), não pode ser estudada de forma isolada, já que ela só se 

realiza dentro do curso histórico das enunciações.  

É por essa razão que o próprio Bakhtin propõe, em O discurso em Dostoiévski 

(2010a), a criação de um estudo “- ainda não constituído em disciplinas particulares 

definidas – daqueles aspectos da vida do discurso que ultrapassam – de modo 

absolutamente legítimo – os limites da linguística” (p. 207). Para o autor russo, as 

pesquisas no campo da Metalinguística não podem ignorar a Linguística; pelo 

contrário, devem aplicar os resultados apresentados pela Linguística. Brait, em seu 

texto Análise e teoria do discurso (2010b), afirma que isso não indica que a 

Metalinguística cai no estruturalismo, pois as relações dialógicas são 

extralinguísticas. Entretanto, para se abordar o discurso/enunciado na perspectiva 

bakhtiniana, é imperioso ver a relação entre elementos internos e externos do 

discurso/enunciado como dialética e bivocal. Brait (2010b) confirma, assim, a 

preocupação do autor russo de se encontrarem caminhos teóricos, metodológicos e 

analíticos para o estudo da linguagem na sua bivocalidade constitutiva. 

A partir, então, do entendimento do conceito de enunciado e com base nele, 

passeremos ao conceito de gênero, tema da próxima seção.  

1.3.2 Gênero 
 
 

Medviédev (2012) afirma que a noção de gênero, para os formalistas, 

limitava-se à noção de procedimento, ou seja, gênero seria um grupo de 

procedimentos específicos e constantes com o predomínio de algum procedimento 

definido (procedimento dominante). Para ele, essa noção de gênero permite a 

afirmação de que os formalistas, de fato, não entenderam o seu real sentido, tendo 

em vista ser o gênero a totalidade do enunciado artístico cuja conclusibilidade é a 

sua principal característica. Essa ideia de finalização torna o gênero literário 

diferente dos trabalhos científicos, já que esses últimos não chegam à esfera da 

finalização temática, pois a investigação científica é um continuum que não pode ser 

quebrado em trabalhos autossuficientes. Diante disso, a essência da literatura está 

na sua finalização temática e não só na composicional, como defendiam os 
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formalistas. A partir dessa concepção de finalização temática, o gênero é percebido 

como uma maneira especial de construir e finalizar um todo, uma totalidade. 

 Medviédev (2012) explica que a finalização artística de qualquer gênero 

possui duas orientações: (1) externa: para o receptor e as condições de produção e 

recepção e (2) interna: para a vida através do seu tema. A primeira orientação 

introduz a obra no tempo e no espaço reais, “implicando a existência de um auditório 

de receptores, destinatários, ouvintes e/ou leitores, e de certo modo a reação dessa 

recepção. Estabelece-se, portanto, entre o receptor e o autor uma inter-relação, uma 

interação” (BRAIT; PISTORI, 2012, p. 383).  

A segunda, não menos importante, introduz a determinação temática, que, 

segundo Medviédev (2012), não é entendida pelo viés formalista, que defende a 

presença do tema na imanência da palavra; para o autor russo, o tema transcende a 

linguagem, sendo orientado não pela palavra isolada, mas pela totalidade do 

enunciado, visto como ato sócio-histórico definido. Diante disso, um estudo da 

palavra no plano fonético, poético, sintático, etc. apenas contribui para o 

entendimento da palavra em si, tendo em vista que aspectos semânticos são apenas 

uma parte do material literário que participa do tema. A orientação temática e a 

orientação externa, percebidas como interdependentes, compõem a unidade 

orgânica do gênero. Por isso, para o autor, cada gênero é capaz de selecionar e 

estabelecer as formas de representação e conceitualização da realidade e definir o 

escopo e a profundidade de penetração. 

  Bakhtin/Volochinov, no capítulo A relação entre a infraestrutura e as 

superestruturas, da obra Marxismo e filosofia da linguagem (2010), confirma essa 

orientação temática interna do gênero e declara que um grupo de temas 

corresponde a um grupo de formas pertencentes ao mesmo gênero. Medviédev 

(2012) adiciona que os diferentes gêneros se tornam reconhecíveis pelos meios e 

métodos próprios de conscientemente controlar e finalizar a realidade. Essa refração 

consciente da realidade só pode ser obtida pela linguagem percebida como 

enunciado concreto e, não, como um sistema abstrato de palavras e orações. Por 

essa razão, o autor percebe a consciência humana como possuidora de repertórios 

de gêneros internos responsáveis pela concepção da realidade.  A Literatura, para o 

autor, tem um grande papel nessa concepção, pois enriquece os discursos internos 

do homem com novos procedimentos de refração, e o artista passa a apreender a 

realidade através da ótica do gênero, que, orientado à finalização, agrega essas 
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diferentes concepções. A relação entre gênero e realidade é dialética, pois enquanto 

o gênero traz luz sobre a realidade, a realidade ilumina o gênero.  

É por essa razão que Beth Brait e Maria Helena Pistori, em A produtividade do 

conceito de gênero em Bakhtin e o Círculo (2012), chamam a atenção do leitor para 

o fato de que ele não deve enganar-se, pensando que a obra de Medviédev (2012) 

se refere, exclusivamente, aos estudos literários; pelo contrário, elas enfatizam que 

o autor russo levanta questões relacionadas ao gênero do discurso que permitem a 

sua compreensão dentro de um escopo amplo. Essa asserção leva as próprias 

articulistas a fazer um levantamento das discussões em torno do conceito de gênero 

em várias obras do Círculo, o que inclui o famoso ensaio Os gêneros do discurso. 

 Em Os gêneros do discurso, Bakhtin (2003c) define gêneros do discurso 

como tipos de enunciados relativamente estáveis elaborados por diferentes campos 

de utilização da língua, refletindo as condições e as finalidades de cada campo 

através do seu conteúdo temático, do estilo de linguagem e da sua construção 

composicional. Essa concepção de gênero é reiterada com as seguintes definições: 

“tipos de enunciado” (p. 264), “formas típicas de enunciado” (p. 265), “determinados 

tipos de enunciados estilísticos, temáticos e composicionais relativamente estáveis” 

(p. 266), “enunciados e seus tipos” (p. 268), “formas típicas dos enunciados” (p. 

283), “formas relativamente estáveis e normativas de enunciado” (p. 286) e “forma 

típica do enunciado” (p. 293). 

A visão de gênero de Bakhtin (2003c), encontrada nesse ensaio, refuta, no 

entanto, qualquer relação do gênero como sendo apenas a tipicidade do texto: os 

elementos forma de composição, conteúdo temático e estilo estão intrinsecamente 

relacionados à própria situação de enunciação, que envolve não somente os tipos 

de enunciados, mas os falantes e os destinatários, sendo a responsividade o 

elemento que determina a própria escolha do gênero. Verificamos isso na própria 

estrutura do enunciado apresentada por Voloshinov (1983a) (ver Figura 1).  

Percebemos, portanto, no pensamento de Bakhtin (2003c), que ligada à 

concepção de gênero está a ideia da alteridade e da responsividade, 

independentemente de o gênero ser primário (simples – comunicação discursiva 

imediata) ou secundário (complexo – romances, dramas, pesquisas científicas, 

publicidade, etc.). É importante a menção de que o livro, segundo Bakhtin/ 

Volochínov (2010), também é elemento da comunicação verbal e, 

consequentemente, objeto de discussões ativas, sendo, ele mesmo, responsivo, 
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pois “refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio, 

etc.” (p. 128). 

Ademais, por ser o enunciado um elo, como já foi apontado, Bakhtin (2003c) 

declara que ele não pode ser desvinculado dos elos precedentes. Essa afirmação 

remete ao capítulo Particularidades do gênero, do enredo e da composição das 

obras de Dostoiévski, da obra Problemas da poética de Dostoiévski (2010a). Nesse 

capítulo, o filósofo russo faz três asserções sobre gêneros cujos conceitos 

perpassarão todo o capítulo: (1) “o gênero sempre conserva os elementos 

imorredouros da archaica”; (2) “o gênero sempre é e não é o mesmo, sempre é novo 

e velho ao mesmo tempo”, e (3) “o gênero vive do presente, mas sempre recorda 

[grifo do autor] o seu passado, o seu começo” (p. 121).  

No campo da Literatura, o autor mostrou que a obra de Dostoiévski (presente) 

possui elos com a sátira menipeia (archaica); no entanto, esses elos não são 

simplesmente transpostos do passado, mas são renovados, já que o gênero, formas 

típicas de enunciado, possui uma plasticidade externa que permite a absorção de 

gêneros cognatos menores e a sua penetração em gêneros maiores. No capítulo Os 

gêneros do discurso, Bakhtin (2003c) comenta sobre essa plasticidade dos gêneros 

do discurso quando, ao compará-los às formas da língua, asserta que eles “são bem 

mais mutáveis, flexíveis e plásticos” (p. 285). 

Por fim, é importante a lembrança de que o conceito de gênero, conforme 

lembram Brait e Pistori (2012) e conforme foi percebido ao longo desta seção, deve 

ser pensado na totalidade dos conceitos a ele ligados. Entre eles, as autoras citam a 

noção de texto, tema da próxima seção.  

1.3.3 Texto 
 

Outro conceito pertinente a esta pesquisa e que, segundo Brait, em 

Perspectiva dialógica (2012a), se interliga aos conceitos de enunciado e discurso é o 

de texto. A autora aponta que a concepção de texto para o Círculo foge de uma 

perspectiva reducionista que o considera como autônomo e cuja compreensão/ 

interpretação não se dá somente por meio do estudo de seus elementos linguísticos 

e de suas partes constitutivas. A perspectiva bakhtiniana de texto, portanto, segundo 

Brait (2012a), está ligada a conceitos como enunciado concreto, autoria, destinatário 

e às esferas de produção, circulação, recepção e interação. Em O problema do texto 

 



39 
 

na linguística, na filologia e em outras ciências humanas, Bakhtin afirma que o texto 

é “um conjunto coerente de signos” (2003b, p. 307). Entretanto, para se melhor 

entender essa definição, Brait (2012a) declara que é necessário recorrer ao primeiro 

capítulo de Marxismo e filosofia da linguagem, pois lá se compreende que o signo 

não pode ser percebido somente por seu caráter semiótico, mas também pelo 

ideológico. Dessa forma, a definição de texto amplia-se, o que permite a autora 

afirmar que texto é “um conjunto coerente de signos ideológicos” (BRAIT, 2012a, p. 

4). Portanto, uma análise bakhtiniana de um texto não se limita aos aspectos da sua 

materialidade; sem excluí-los, o caráter semiótico-ideológico do texto permite a 

análise dos discursos que o constituem. Dessa forma, o texto passa a ser visto como 

enunciado único e singular, o que permite, novamente, a compreensão de que ele é 

constituído de dois polos: o repetível (o dado) no campo da materialidade, e o não 

repetível (o criado), no campo do discurso ou das relações dialógicas.  

 É, portanto, nesta perspectiva que Brait (2012a) afirma que Bakhtin, em O 

discurso em Dostoiévski (2010a), apresenta o texto como uma dimensão linguística 

atualizada, pois, visto como enunciado concreto, ele é realizado nas zonas de 

confronto (duas consciências, dois interlocutores). Dessa forma, a Linguística para 

Bakhtin (2010a) não consegue analisar todas as potencialidades discursivo-

ideológicas do texto, pois os seus estudos se limitam ao seu polo semiótico. Como já 

apontado, o autor russo propõe, portanto, que o texto seja analisado no campo da 

Metalinguística. Diante disso, a Linguística e a Metalinguística, “disciplinas” não 

excludentes, atentar-se-ão a diferentes aspectos do objeto de estudo: enquanto a 

Linguística encontra significados em um texto, a Metalinguística busca os seus 

sentidos. Brait (2012a) explica a diferença desses dois termos para a ADD: 

significado é o conjunto de potencialidades que a língua prevê, e sentido, o 

significado pleno, dependente do contexto, da situação, dos interlocutores, das 

esferas de comunicação, dos discursos que se confrontam e das relações 

dialógicas, requerendo uma compreensão responsiva. Essa compreensão será o 

tema da próxima seção. 

1.3.4 Compreensão 
 

Para entendermos essa noção de compreensão responsiva, devemos 

recorrer à metodologia proposta por Bakhtin em Metodologia das ciências humanas 
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(2003a), texto em que ele propõe um desmembramento da compreensão em atos 

particulares. É importante a menção de que esse desmembramento é feito por 

questões metodológicas, já que o autor afirma que esses atos se fundem 

“indissoluvelmente em um processo único de compreensão” (p. 398), Eles são: (1) a 

percepção fisiológica do signo; (2) o reconhecimento do signo (conhecido ou 

desconhecido), levando à compreensão do seu significado; (3) a compreensão do 

seu sentido (o significado em dado contexto), e (4) a compreensão ativo-dialógica. 

Bakhtin (2003b) adiciona que “a compreensão é sempre dialógica” (p. 316), já que a 

relação com o sentido é também dialógica. Diante disso, a compreensão é 

caracterizada pela responsividade e, subsequentemente, pelo juízo de valor. Como 

o texto (enunciado concreto) é uma unidade de comunicação discursiva, o seu 

sentido (e, não, significado apenas) está relacionado a valor (verdade, beleza, etc.), 

o que requer responsividade da compreensão, que é uma posição responsiva ativa 

em relação ao texto: “concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, 

aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.” (BAKHTIN, 2003c, p. 271).  

 Portanto, Brait (2012a) explica que a análise de um texto deve ser feita de 

forma linguístico-discursiva, pois todo texto possui, além da sua materialidade, um 

sujeito, um autor e, como enunciado, está incluso na comunicação discursiva. Diante 

disso, o texto passa a ser percebido como único, singular, revelando, nessa cadeia 

de comunicação, os seus elementos não repetíveis, criados. Brait (2012a) afirma, 

ainda, que essa dualidade constitutiva do texto (repetível – não repetível, dado – 

criado) é expressa por meio da autoria, que se utiliza dos recursos do sistema 

linguístico dentro de um determinado contexto enunciativo, tornando o texto um 

acontecimento, um novo elo na cadeia discursiva, exigindo uma posição ativo-

dialógica do seu receptor/leitor no processo de compreensão.  

 A fim de melhor entendermos essa posição ativo-dialógica, será necessário 

visitarmos o conceito de dialogismo, tema da próxima seção. 

 

1.3.5 Dialogismo 
 

Beth Brait, em As vozes bakhtinianas e o diálogo inconcluso (1994), declara 

que  
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a natureza dialógica da linguagem é um conceito que desempenha 
papel fundamental no conjunto das obras de Mikhail Bakhtin, 
funcionando como célula geradora dos diversos aspectos que 
singularizam e mantêm vivo o pensamento desse produtivo teórico 
(p. 11). 

 

Ainda, Brait, em Tradição, permanência e subsersão de conceitos nos 

estudos da linguagem (2013), afirma que a passagem do conceito de diálogo para o 

de dialogismo permite a compreensão de que diálogo é entendido “como estrutura 

de linguagem e dialogismo como condição de linguagem” (p. 110, grifo do autor). Em 

outro texto, História e alcance teórico-metodológico, Brait (2012b) explica que as 

reflexões em torno dos conceitos de texto, enunciado, discurso, relações dialógicas 

(ou dialogismo), autoria, leitor, imagem “formam uma rede coerente” (p. 89), 

permitindo, dessa forma, como aponta Adail Sobral, em Ético e estético: na vida, na 

arte e na pesquisa em Ciências Humanas (2010), a sua caracterização como “uma 

das principais bases do Círculo sobre as categorias do teórico, do ético e do 

estético” (p. 105). Nessa esteira do pensamento, para Geraldo Tadeu Souza, em 

Introdução à teoria do enunciado concreto do Círculo Bakhtin/Volochinov/ 

Medevedev (2002), a dimensão dialógica é a base concreta de conceitos, como 

enunciado, comunicação (verbal, social, ideológica, dialógica, artística), interação 

verbal e situação.  

Diante dessa amplitude que dialogismo assume, José Luiz Fiorin, em 

Introdução ao pensamento de Bakhtin (2008), apresenta esse conceito a partir de 

três princípios: dialogismo constitutivo do enunciado, dialogismo composicional e 

dialogismo constitutivo do indivíduo. 

O primeiro princípio, para Fiorin (2008), refere-se à constituição do enunciado. 

Como apontado pelo próprio Bakhtin, em Os gêneros do discurso, (2003c), o 

enunciado é compreendido como uma unidade da comunicação discursiva, que se 

liga a outros enunciados por relações dialógicas. O linguista brasileiro explica que 

essa característica do enunciado não precisa estar presente na materialidade do 

discurso, tendo em vista que o enunciado sempre revela duas posições: a do seu 

autor e a daquele que se opõe a ele. Como exemplo, Fiorin (2008) cita a oração 

“Negros e brancos têm a mesma capacidade mental” (p. 24). Para ele, esse 

enunciado só é pleno de sentido se percebido na contraposição a um enunciado 

racista, que “preconiza a superioridade intelectual dos brancos em relação a outras 

etnias” (FIORIN, 2008, p. 24).  
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Adentrando um pouco essa discussão, é importante lembrarmos que essa 

teoria da superioridade dos brancos era defendida por Josiah Clark Nott e George 

Gliddon, cientistas americanos, em Types of mankind or ethnological researches 

(2005/1854). No Brasil, Silvio Romero, em História da literatura brasileira 

(1980/1888), afirmou concordar com a teoria de Nott e declarou que o Brasil ia se 

constituindo em uma “nação de mulatos [grifo do autor], pois que a forma branca vai 

prevalecendo e precalecerá” (1980, p. 120)9. A teoria de Nott embasava-se na 

medição de crânios de brancos e negros. Para os cientistas americanos,  

 
o negro e outras raças não intelectuais mostraram-se (...) 
possuidores de cabeças muito menores, através de medições reais 
em polegadas cúbicas, do que as raças brancas; (...) não pode ser 
negado que essas raças negras são, neste particular, grandemente 
inferiores às outras de peles mais claras” (2005, p. 403)10. 

 

Diante disso, constitutivamente, o enunciado que afirma terem brancos e 

negros a mesma capacidade mental, exemplificado pelo linguista brasileiro, dialoga 

com o enunciado de Nott e Gliddon, contrapondo-se a ele. Fiorin (2008) adiciona 

que, em uma sociedade dividida em grupos sociais, com interesses diferentes, os 

enunciados se constituem, sempre, como um espaço de conflito, de luta, entre vozes 

sociais. O autor conclui que os enunciados são, portanto, o lugar da contradição.  

Fiorin (2008) lembra, ainda, que a teoria bakhtiniana, além de levar em conta 

as vozes sociais, considera, também, as vozes individuais, pois um discurso pode 

encontrar pontos de vista tanto de locutores imediatos em uma conversa informal, 

por exemplo, quanto de visões de mundo, de tendências filosóficas, de orientações 

de cunho teórico em um editorial, uma obra literária, um programa partidário, etc. 

Diante disso,  
Ao tomar em consideração tanto o social quanto o individual, a 
proposta bakhtiniana permite examinar, do ponto de vista das 
relações dialógicas, não apenas as grandes polêmicas filosóficas, 
políticas, estéticas, econômicas, pedagógicas, mas também 
fenômenos da fala cotidiana, com a modelagem do enunciado pela 
opinião do interlocutor imediato ou a reprodução da fala do outro com 
uma entonação distinta da que foi utilizada, admirativa, zombeteira, 

9 Uma discussão sobre a influência das teorias raciais no Brasil e na literatura brasileira é encontrada  
na nossa dissertação de mestrado Paralelo entre O Mulato de Aluízio de Azevedo e The House 
behind the Cedars de Charles Chestnutt: preconceitos e contradições (2007). 
10 Texto original: “The Negro and other unintellectual types have been shown (…) to possess heads 
much smaller, by actual measurement in cubic inches, than the white races; (…) it can not be denied 
that these dark races are, in this particular, greatly inferior to the others of fairer complexions”. 
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irônica, desdenhosa, indignada, desconfiada, aprovadora, 
reprovadora, dubitativa, etc. Todos os fenômenos presentes na 
comunicação real podem ser analisados à luz das relações 
dialógicas que os constituem (FIORIN, 2008, p. 27). 

 

O linguista enfatiza que a dicotomia individual-social não é estanque, tendo 

em vista que todo enununciado não se dirige somente a um destinatário imediato, 

mas, também, a um superdestinatário, cuja identidade depende do grupo social, da 

época e do lugar, podendo ser a igreja, o partido, a ciência, entre outros. Dessa 

forma, se a réplica, em um diálogo cotidiano, dirige-se a um superdestinatário, os 

enunciados não podem ser percebidos como individuais, mas como sociais.    

O segundo princípio do dialogismo explicado por Fiorin (2008) refere-se à 

composição do enunciado, ou seja, à incorporação da(s) voz(es) do(s) outro(s) no 

enunciado pelo enunciador.  

 Nesse contexto, o capítulo O “discurso de outrem”, segundo capítulo da 

terceira parte da obra Marxismo e filosofia da linguagem (2010), apresenta os 

diferentes níveis de dialogismo do discurso citado. A terceira parte da obra intitula-se 

Para uma história das formas da enunciação nas construções sintáticas. Nessa 

parte, a noção de enunciado como elo na cadeia verbal ou discursiva é apresentada 

sob o ponto de vista sintático. Para tal, o autor refere-se ao discurso citado.  

É importante a menção de que o leitor, em seu papel dialógico-responsivo, 

busca integrar esse capítulo, ou enunciado concreto, ao contexto da própria obra, 

como orienta o próprio autor: “para penetrar completamente no seu conteúdo [da 

enunciação], é indispensável integrá-lo na construção do discurso” (p. 150). 

Verificamos, portanto, que esse capítulo dialoga ou mantém uma “relação ativa” (p. 

151) com o capítulo A interação verbal, buscando apresentar, nas “construções 

estáveis da própria língua” (p. 151), as manifestações de dialogismo no discurso 

citado. 

A versão em Língua Inglesa desse capítulo é Exposition of the problem of 

reported speech (Exposição do problema do discurso indireto). Por ser o discurso 

citado um problema para os falantes que o entendem como o enunciado de outra 

pessoa, Bakhtin/Volochínov (2010) afirma, no primeiro parágrafo do capítulo, que o 

discurso indireto não é independente do de sua origem, pois ele é o discurso no 

interior (na versão em inglês, within) do discurso ou a enunciação (ou enunciado 

concreto – na versão em inglês, utterance) no interior da enunciação. O fato de ser 
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within não elimina o de que o discurso indireto também é o discurso acerca de (na 

versão em inglês, about) outro discurso ou uma enunciação acerca de outra. 

Verificamos, através dessas preposições, que, para o autor, há uma inter-relação 

dinâmica (dialogismo) do discurso citado com o próprio contexto de narração.  

 Nessa esteira do pensamento, o autor declara que, ao longo dos séculos, o 

discurso citado deixou de ter um estilo linear, como eram o dogmatismo autoritário 

da Idade Média e o dogmatismo racionalista dos séculos XVII e XVIII, para ter um 

estilo pictórico, como o individualismo realista e crítico do fim do século XVIII ao 

começo do século XIX e o individualismo relativista da época contemporânea. É 

nesse último que ocorre, para o autor, a diluição do discurso citado com o seu 

contexto narrativo. 

 Bakhtin/Volochínov (2010) explica que o estilo linear de citação é percebido 

pelos contornos exteriores nítidos em volta do discurso indireto; no estilo pictórico, o 

discurso citado é absorvido pelo contexto narrativo, apagando as suas fronteiras. 

Segundo o autor, o erro de pesquisas nessa área do discurso é o de não perceber 

as relações dialógicas entre discurso citado e contexto narrativo, ou seja, a inter-

relação dinâmica entre o discurso transmitido e o discurso transmissor, que reflete “a 

dinâmica da inter-relação social dos indivíduos na comunicação ideológica verbal” 

(p. 154). 

 Com base nessas asseverações presentes em Marxismo e filosofia da 

linguagem (2010) e buscando sistematizar esse princípio, Fiorin (2008) declara que 

há duas maneiras de se inserir o discurso do outro em um enunciado: pelo discurso 

objetivado, ou seja, pela demarcação do discurso alheio e pelo discurso bivocal, ou 

seja, pelo discurso internamente dialogizado, em que o enunciado citante não é 

nitidamente separado do enunciado citado. O autor dá exemplos dos dois casos: 

(a) Discurso alheio demarcado: discurso direto, discurso indireto, aspas e 

negação.  

(b) Discurso alheio não demarcado: discurso indireto livre, paródia, estilização, 

polêmica clara ou velada. 

Por fim, o terceiro princípio do dialogismo, conforme Fiorin (2008), refere-se  

ao sujeito, cuja “subjetividade é constituída pelo conjunto de relações sociais de que 

participa” (p. 55). O linguista explica que, se a consciência é construída na 

comunicação social, ou seja, na sociedade, na História, os conteúdos que formam e 

manifestam essa consciência são semióticos. É por essa razão que, como o sujeito 
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é sempre percebido em relação com outro(s), ele se constitui discursivamente ao 

apreender as vozes sociais que fazem parte da sua realidade e das suas inter-

relações dialógicas. Fiorin (2008) explica, ainda, que, por ser a realidade 

heterogênea, o sujeito absorve várias vozes sociais em relações de concordância ou 

discordância, tornando, portanto, esse sujeito constitutivamente dialógico. Ademais, 

como o mundo exterior está em constante mudança, em vir a ser, o conteúdo 

discursivo da consciência nunca está acabado, fechado, mas vai alterando-se.  

 Segundo Fiorin (2008), ainda, como o mundo interior é a “dialogização de 

vozes sociais” (p. 58), os enunciados que o sujeito constrói, por serem uma respota 

ativa a essas vozes que foram interiorizadas, são ideológicos por natureza, não 

sendo, portanto, a expressão de uma consciência única, individual, dissociada da 

realidade social, mas das vozes sociais que circulam na sociedade. Entretanto, essa 

asserção não significa que o sujeito seja submisso a essas estruturas sociais, 

assujeitando-se a elas. Para o autor, “O sujeito bakhtiniano não está completamente 

assujeitado aos discursos sociais. Se assim fosse, negar-se-ia completamente a 

concepção de heteroglossia e de dialogismo, centrais na obra do fiolósofo” (2008, p. 

28).  

 No que tange à literatura, Pampa Olga Aran, em Nuevo dicionário de la teoria 

de Mijaíl Bajtin (2006), afirma que, para Bakhtin, os enunciados artísticos, enquanto 

práticas discursivas, são dialógicos por definição. No entanto, ela lembra que, 

dependendo da orientação do gênero para a linguagem e para o modo de ele captar 

a realidade, alguns são mais dialógicos do que outros. Com base nesse 

pensamento, consideramos necessário apresentar o pensamento de Bakhtin acerca 

do discurso no romance, o que será feito na próxima seção.  

1.4 O discurso no romance 

 
Medviédev (2012), ao discutir O material e o procedimento como 

componentes da construção poética, utiliza os mesmos termos/conceitos que, para 

alguns, seriam utilizados somente pela linguística, como, por exemplo, enunciado 

concreto. Ele afirma que “é impossível compreender um enunciado concreto sem 

conhecer sua atmosfera axiológica e sua orientação avaliativa no meio ideológico” 

(p. 185). Ao falar sobre o enunciado, o autor declara que a palavra, que entra no 

enunciado a partir da vida e, não, a partir de um dicionário, é uma palavra da 
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comunicação. Diante disso, ele asserta que essa condição do enunciado inclui o 

enunciado literário, já que o poeta não escolhe palavras, suas combinações 

concretas, sua localização na composição literária, mas os valores que elas contêm.  

Na apresentação dessa obra, Brait (2012c) declara que “embora os títulos, da 

obra e dos capítulos, sugiram a ideia de estudos exclusivamente literários, a 

discussão passa por questões fundamentais para a compreensão do gênero do 

discurso de forma geral” (p. 14). Diante disso, é possível reconhecer que o 

entendimento dos conceitos até aqui discutidos ajudará a compreensão do ensaio O 

discurso no romance de Bakhtin (2002b), tendo em vista a sua abrangência literária-

não literária.  

Maria Inês Batista Campos, em Questões de literatura e de estética: rotas 

bakhtinianas (2009) afirma que o ensaio O discurso no romance, escrito entre 1934 

e 1935, foi apresentado como conferência no Instituto de Literatura Universal da 

Academia de Ciências da União Soviética em 1940. O ensaio está dividido em cinco 

unidades: A estilística contemporânea e o romance, O discurso na poesia e o 

discurso no romance, O plurilinguismo no romance, A pessoa que fala no romance e 

Duas linhas estilísticas do romance europeu.  

Bakhtin (2002b), ao introduzir o ensaio, apresenta o seu objetivo: “eliminar a 

ruptura entre o ‘formalismo’ e o ‘ideologismo’ abstratos no estudo do discurso 

literário” (p. 71). Dessa forma, o autor quer mostrar que tanto a forma quanto o 

conteúdo estão unificados no discurso, que é compreendido como um fenômeno 

social. A fim de aprofundar essas suas asseverações, o autor inicia o ensaio 

discutindo a questão do estilo. 

Fugindo, portanto, da substituição do estilo romanesco por uma linguagem 

individualizada do romancista e/ou da redução do estilo do romance ao estilo de 

qualquer unidade estilística do romance, Bakhtin (2002b) declara ser o romance “um 

fenômeno pluriestilístico, plurilíngue e plurivocal” (p. 73). Para que o leitor 

compreenda essa afirmação, ele explica que a narrativa direta e literária do autor e a 

estilização das narrativas orais, das narrativas semiliterárias, como cartas, diários, 

etc., dos discursos ‘não literários’, como escritos morais, filosóficos, científicos, etc. e 

dos discursos das personagens penetram o romance, submentendo-se a uma 

unidade estilística do conjunto romanesco, o que permite a declaração de que “o 

estilo do romance é uma combinação de estilos” (p. 74). 
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Além de ser pluriestilístico, o romance também é plurilinguístico. Esse 

plurilinguismo (ou heteroglossia) da vida, com seus “dialetos sociais, maneirismos de 

grupos, jargões profissionais, linguagens de gêneros, fala das gerações, das idades, 

das tendências, das autoridades, dos círculos e das modas passageiras, das 

linguagens de certos dias e certas horas” (p. 74), é organizado pelo romancista, 

permitindo que os temas, o mundo objetal, semântico, figurativo e expressivo sejam 

orquestrados na obra romanesca. Dessa forma, os discursos (do autor, dos 

narradores, das personagens) e os gêneros intercalados são unidades 

composicionais que, com a ajuda do plurilingusimo, penetram o mundo do romance. 

Cada uma dessas unidades, adiciona Bakhtin (2002b), permite uma multiplicidade 

de vozes sociais e uma variedade de ligações e inter-relações dialogizadas em 

diferentes graus.   

Irene Machado, em O romance e a voz: a prosaica dialógica de M. Bakhtin 

(1995), explica que o conceito de plurilinguismo permite que o movimento contínuo 

da língua seja apreendido, impedindo, assim, a hegemonia de uma linguagem única. 

Isso é possível por meio do entendimento das forças que regem uma língua, a 

saber, as forças centrípetas e centrífugas. As forças centrípetas, para o autor russo, 

são responsáveis pela unificação e centralização das ideologias verbais, resultantes 

dos processos de centralização social, política e cultural, enquanto as centrífugas, 

que caminham ao lado das centrípetas, são responsáveis pelos processos de 

desunificação e descentralização da língua. Com base nesse pensamento, o autor já 

estabelece a diferença entre os gêneros poéticos e prosaicos, pois, para ele,  

 
enquanto as variantes básicas dos gêneros poéticos desenvolvem-se 
na corrente das forças centrípetas da vida verbo-ideológica que 
unifica e centraliza, o romance e os gêneros literários e prosaicos 
que ele atrai para si constituíram-se historicamente na corrente das 
forças descentralizadoras e centrífugas (BAKHTIN, 2002b, p. 82-83). 
 
 

Em O discurso na poesia e o discurso no romance, Bakhtin (2002b) esclarece 

que a língua literária (oral e escrita) é estratificada e plurilíngue de forma concreta, 

objetivamente semântica e expressiva. Essa estratificação é determinada pelo 

gênero, uma vez que “elementos da língua adquirem o perfume específico dos 

gêneros dados” (p. 96), podendo entrelaçar-se com a estratificação profissional da 

língua (linguagem do médico, do advogado, etc.) e com a própria estratificação 
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social. O autor não deixa o leitor se esquecer de que todas as linguagens do 

plurilinguismo são pontos de vista sobre o mundo e podem ser invocadas pelo 

romancista para que determinados temas sejam orquestrados e o seu projeto 

intencional e julgamentos de valor sejam refratados.  

O romancista, para o filósofo russo, é aquele que acolhe falas e linguagens da 

vida literária e extraliterária em sua obra: ele não higieniza o seu discurso das 

intenções e tons dos discuros de outrem; ele não destrói o plurilingusmo social; pelo 

contrário, “ele utiliza-se de discursos já povoados pelas intenções sociais de outrem, 

obrigando-os a servir às suas novas intenções” (BAKHTIN, 2002b, p. 105).  É por 

essa razão que a estilística adequada para o romance é a estilística sociológica, 

tendo em vista que “a dialogização interna do discurso romanesco exige a revelação 

do contexto social concreto” (p. 106). Esse contexto social concreto, para Bakhtin 

(2002b), é o que determina a estrutura estilística, a ‘forma’ e o ‘conteúdo’ do 

romance. É imperiosa a lembrança de que, para o autor, essa determinação não é 

de fora para dentro, mas de dentro para fora, “pois o diálogo social ressoa no seu 

próprio discurso, em todos os seus elementos, sejam eles de ‘conteúdo’ ou de 

‘forma’” (p. 106).  

 Em O Plurilinguismo no romance, Bakhtin (2002b) adiciona que, além do 

plurilinguismo real da vida extraliterária que penetra o romance, a obra prosaica 

admite a introdução de diferentes gêneros literários, como poemas, peças líricas, 

etc. e extraliterários, como gêneros religiosos, científicos, etc. Esses gêneros, 

segundo o autor, usados como “formas elaboradas de assimilação da realidade” (p. 

124), introduzem as suas linguages próprias, estratificando a unidade linguística do 

romance e aprofundando o plurilinguismo de modo completamente novo. 

 Sintaticamente, essa introdução pode ser percebida, segundo o autor, por 

meio de construções híbridas, ou seja, por meio de enunciados que, apesar de 

pertencerem a um único falante, neles, confundem-se “dois enunciados, dois modos 

de falar, dois estilos, duas ‘linguagens’, duas perspectivas semânticas e axiológicas” 

(BAKHTIN, 2002b, p. 110). Diante disso, o plurilinguismo introduzido na obra 

romanesca é visto como “o discurso de outrem na linguagem de outrem” (BAKHTIN, 

2002b, p. 127, grifo do outor), que refrata o projeto intencional do autor. A palavra 

desse discurso é, portanto, uma palavra bivocal, pois, nela, há duas vozes, dois 

sentidos e duas expressões, que são internamente dialogizadas. O autor enfatiza 

que é exatamente no romance que a bivocalidade “mergulha com suas raízes na 
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diversidade essencialmente sócio-linguística dos discursos e da língua” (BAKHTIN, 

2002b, p. 128), pois o romancista pré-descobre essa bivocalidade na “diversidade 

viva das línguas e linguagens que a envolve e que alimenta a sua consciência, e não 

é criada sobre uma polêmica superficial, individual e retórica com os indivíduos” 

(BAKHTIN, 2002b, p. 129).   

 Esse pensamento leva, então, à próxima unidade do ensaio, A pessoa que 

fala no romance. Nela, Bakhtin (2002b) deixa claro que o gênero romanesco é 

caracterizado como estilisticamente original a partir da pessoa que fala e sua 

linguagem. São três momentos que caracterizam essa situação: (1) quando o 

discurso do sujeito que fala não é apenas reproduzido, mas representado 

artisticamente pelo próprio discurso (do autor); (2) quando o discurso é reconhecido 

como uma linguagem social, uma vez que o homem que fala é “essencialmente 

social, historicamente concreto e definido” (p. 135, grifo do autor) e, por isso, a 

palavra das personagens pretende, sempre, certa significação e difusão social, 

tornando-se um fator de estratificação da linguagem que introduz, dessa forma, o 

plurilinguismo; (3) quando a pessoa que fala é compreendida como um ideólogo, 

sendo suas palavras, portanto, ideologemas, tendo em vista que “uma linguagem 

particular no romance representa sempre um ponto de vista particular sobre o 

mundo, que aspira a uma significação social” (p. 135).  

 Campos (2009) explica que, para Bakhtin (2002b), essas três dimensões são 

perpassadas por dois tipos de palavras: a palavra autoritária e a palavra 

interiormente persuasiva. A palavra autoritária (religiosa, política, moral, etc.) 

demanda seu reconhecimento incondicional, impondo-se ao indivíduo, 

independentemente do seu grau de persuasão. Dessa forma, ela está associada à 

posição de poder, não podendo, no romance, ser representada, mas apenas 

transmitida. Já a palavra interiormente persuasiva “se entrelaça com a palavra do 

outro e sua compreensão exige uma ativa participação do interlocutor” (CAMPOS, 

2009, p. 126). Bakhtin (2002b) esclarece que isso acontece porque a estrutura 

semântica dessa palavra não é acabada, fechada; pelo contrário, por ser aberta, ela 

possibilita a revelação de novas possibilidades semânticas em cada contexto 

dialogizado.  

 Campos (2009) adiciona que, segundo Bakhtin (2002b), com o intuito de 

perseguir o significado da palavra do outro, é necessário recuperar a situação da 

fala, ou seja, saber quem são os interlocutores participantes, suas expressões, seu 
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uso de mímicas ao falar e suas entonações. É exatamente dessas formas de 

transmissão da palavra do outro da vida cotidiana e das relações ideológicas não 

literárias mais variadas que o romance se serve. Bakhtin (2002b) enfatiza que a 

natureza das linguagens sociais (com sua lógica e necessidade internas) por trás de 

cada enunciado é sentida somente no romance verdadeiro. O autor esclarece que o 

que ele entende por ‘linguagem social’ é “precisamente uma entidade concreta e 

viva dos signos, sua singularização social” (p. 154), tendo em vista que, como ele 

mesmo repete, “a língua é historicamente real, enquanto transformação plurilíngue” 

(p. 155). Diante disso, o modelo dessa língua no romance só pode ser por meio de 

uma perspectiva social.  

 Para a criação desse modelo de linguagem romanesca, Bakhtin (2002b) 

apresenta três categorias: a hibridização, a inter-relação dialogizada das linguagens 

e os diálogos puros. Por hibridização, o autor mesmo a define: “É a mistura de duas 

linguagens sociais no interior de um único enunciado, é o reencontro na arena deste 

enunciado de duas consciências linguísticas, separadas por uma época, por uma 

diferença social (ou por ambas) da língua” (BAKHTIN, 2002b, p. 156). Essa 

hibridização pode ser involuntária (o caso das transformações das linguagens em 

sua existência história) e intencional (o caso do romance). Bakhtin (2002b) explica 

que hibridismo intencional e consciente é dialogizado interiormente, sendo 

caracterizado pela fusão de dois enunciados socialmente distintos num só 

enunciado. Portanto, diferentemente da fusão das linguagens nos enunciados vivos, 

que, para o autor, é obscura, a fusão de línguas que forma o híbrido romanesco é 

literariamente organizado: são “duas cosnciências, duas vontades, duas vozes e 

portanto dois acentos” (p. 157, grifo do autor) que participam desse tipo de 

hibridismo.   

 Quanto às duas outras categorias, inter-relação dialogizada das linguagens e 

diálogo puro, Campos (2009) explica que, no caso da segunda categoria, ela está 

relacionada com o ponto de vista do autor da narrativa, que não é realizado somente 

no narrador, no seu discurso e na sua linguagem, mas no próprio objeto da narrativa 

e no ponto de vista do narrador. Quanto ao diálogo puro, ela afirma que, para 

Bakhtin (2002b), esses diálogos revelam muito mais do que uma simples conversa, 

pois eles não se esgotam nos diálogos pragmáticos e temáticos das personagens: 

eles carregam em si “a multiformidade infinita das resistências dialógicas e 
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pragmáticas do tema que não o resolvem nem o podem resolver” (BAKHTIN, 2002b, 

p. 161).   

 Com base no ora exposto, para o autor russo, o romancista precisa conhecer, 

profunda e sutilmente, não somente a linguagem literária, mas as próprias 

linguagens do plurilinguismo, tendo em vista que o romance “requer uma expansão 

e aprofundamento do horizonte linguístico, um aguçamento de nossa percepção das 

diferenciações sócio-linguísticas” (BAKHTIN, 2002b, p. 163).  

 Fiorin, em O romance e a simulação do funcionamento real do discurso 

(2005), explica que, em Duas linhas estilísticas do romance europeu, Bakhtin 

(2002b) faz essa distinção a partir da introdução do plurilinguismo no romance: o 

romance de primeira linha é monolíngue e monoestilística, em que “o plurilinguismo 

permanece fora do romance, mas o determina como um fundo dialogizante, com o 

qual estão correlacionados de maneira polêmica e apologética a linguagem e o 

mundo do romance” (BAKHTIN, 2002b, p. 171); o de segunda linha “introduz o 

plurilinguismo social na composição do romance, orquestrando com ela o seu 

sentido e, com frequência, renunciando totalmente ao discurso direto e puro do 

autor” (BAKHTIN, 2002b, p. 171). Entretanto, Fiorin (2005) lembra o leitor que o 

autor russo não declara que há romances que não sejam plurilíngues, pois mesmo 

os romances de primeira linha são fundados sobre o plurilinguismo, estando a sua 

linguagem estilizada correlacionada dialogicamente à orquestração plurilíngue do 

romance.  

Por fim, Fiorin (2005) declara que, para Bakhtin, a caracteristica do romance é 

o fato de que  
diferentes vozes sociais se defrontam, se entrechocam, 
manifestando diferentes pontos de vista sociais sobre um dado 
objeto. A especificidade do romance reside exatamente no fato de 
que ele representa um espaço discursivo, ou seja, subconjuntos de 
formações discursivas pertinentes para os propósitos romanescos 
dentro de um determinado campo, em que formações discursivas 
estão em concorrência, se delimitam reciprocamente numa dada 
região do universo discursivo (p. 223). 

 

 É, portanto, essa característica da prosa romanesca que permite que esta 

pesquisa siga o seu curso, tendo em vista que a análise de um romance (e, no caso 

deste trabalho, de contos), como Bakhitn (2002b) já apontou na introdução desse 

ensaio, não descarta os aspectos formais (portanto, linguístico-pragmáticos) desse 

espaço discursivo e das formações discursivas pertinentes ao romance.   
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 Diante disso, passaremos à apresentação dos conceitos da Pragmática que 

foram estudados com os alunos, com vistas à sua compreensão dos contos 

trabalhados tanto na fase 1 quanto na fase 3 desta pesquisa.  

1.5 Conceitos da Pragmática pertinentes à pesquisa 
 

Antes da apresentação dos conceitos da Pragmática pertinentes a este 

estudo, é importante mencionar que Jacob Mey (2007), pragmaticista holandês, 

declara estar essa área de conhecimento interessada no uso da língua em 

determinadas condições sociais, tendo em vista que nenhuma lingua (nem mesmo a 

menor oração ou palavra) pode ser entendida isoladamente. O pragmaticista afirma, 

ainda, que o campo da Pragmática está interessado no processo de produção 

linguística e em seus interlocutores (e não apenas no produto final – a língua). 

Com base nessa concepção de língua em uso, torna-se necessário o estudo 

de conceitos que ajudarão a confirmar a hipótese proposta nesta pesquisa. Para 

isso, serão visitados os seguintes conceitos: (1) da Micropragmática: referência, 

tempos verbais, pressupostos, subentendidos e atos de fala; (2) da 

Macropragmática: pressupostos pragmáticos e atos pragmáticos, e (3) da 

Pragmática Literária: discurso e voz. 

1.5.1 Conceitos da Micropragmática 
 

O capítulo 3 da obra Pragmatics: an introduction (Pragmática: uma 

introdução, 2007 – doravante PI), intitulado Context, implicature and reference 

(Contexto, subentendido/implicatura e referência), encontra-se na segunda parte da 

obra, intitulada Micropragmática. Ele se preocupa com o estudo dos elementos 

relacionados a contexto, que, segundo Mey (2007), é um conceito dinâmico, 

devendo ser entendido como o ambiente em mudança contínua em que os 

participantes do processo comunicativo interagem por meio de expressões 

linguísticas que, nesse ambiente, se tornam inteligíveis. Diante disso, para o autor, o 

contexto é muito mais do que referência, pois ele é ação: através deles os 

enunciados passam a ter um real significado pragmático. 

 Nessa esteira do pensamento, Mey (2007) discute os conceitos de 

pressuposto, subentendido (implicatura) e referência. O pragmaticista explica 

pressuposto como elementos subjacentes aos enunciados proferidos pelos 
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interlocutores. Ele o exemplifica com a seguinte situação: um interlocutor afirma que 

João conseguiu vender todas as suas ações antes da queda da bolsa de valores. 

Outro interlocutor nega a sua asserção, dizendo que ele não conseguiu vendê-las. 

Para o pragmaticista, quer o primeiro interlocutor quer o segundo estejam certos em 

suas afirmações, há um elemento que subjaz aos enunciados: João tentou vender 

as suas ações.  Esse elemento subjacente é o pressuposto. Mey (2007) explica que, 

para alguns teóricos, o pressuposto é construído na semântica de algum elemento 

lexical ou diretamente na própria palavra. Para ele, no entanto, nem sempre o valor 

semântico de itens lexicais isolados permite a compreensão de pressupostos em um 

ato de comunicação, devendo buscar-se uma explicação pragmática, ou seja, uma 

explicação baseada em um contexto específico de um interlocutor específico. Para o 

leitor melhor compreender essa visão pragmática de pressuposto, ele dá o seguinte 

exemplo: ‘João não lamenta ter sido reprovado, pois ele, de fato, passou’. A oração 

coordenada sindética explicativa ‘pois ele, de fato, passou’ pressupõe que ‘João 

passou’. No entanto, a oração coordenada assindética pressupõe que ele não 

passou. Para que essas orações não sejam consideradas ilógicas, o autor afirma ser 

necessário pensar em um contexto no qual essa oração poderia ser enunciada: um 

interlocutor, por brincadeira, faz outro acreditar que João ficou reprovado. O 

segundo, conhecendo João, afirma que ele deve estar lamentando a sua 

reprovação. O primeiro, em tom triunfante, enuncia ‘João não lamenta ter sido 

reprovado, pois ele, de fato, passou’. Percebemos, portanto, que a compreensão 

dos pressupostos torna-se possível dentro de um contexto pragmático, ou seja, de 

uso real da fala. 

Quanto à implicatura, Mey (2007) define-a como sendo os elementos 

subentendidos em uma conversa, ou seja, aqueles que são implícitos durante o uso 

da língua pelos interlocutores.  O autor explica que, em um contexto específico, a 

resposta à pergunta ‘que horas são?’ pode perfeitamente ser ‘o ônibus acabou de 

passar’. Esse contexto deve incluir o fato de que apenas um ônibus por dia passa 

pelas casas dos interlocutores às 7h45 todas as manhãs. Nesse contexto, o ouvinte 

da resposta ‘o ônibus acabou de passar’, estando consciente desse fato, entenderá 

perfeitamente que horas são. Mey (2007) declara, portanto, que, se a explicação 

pragmática desses enunciados estivesse limitada aos elementos gramaticais, a 

resposta ‘o ônibus acabou de passar’ seria percebida como ilógica, tendo em vista a 
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ausência de elementos gramaticais nessa interlocução que tragam informações 

relevantes sobre os interlocutores e seu contexto de comunicação. 

Diante disso, Mey (2007) enfatiza que o contexto é o “universo” do uso da 

língua, permitindo que os interlocutores saibam o que está sendo feito em um 

contexto comunicativo. É por essa razão que uma implicatura pragmática não fará 

sentido em um ambiente puramente lógico ou gramatical, pois uma implicatura só 

poderia fazer parte das interações entre interlocutores se elas se conformarem aos 

seus contextos de uso. 

Semelhantemente, ao explicar referência dentro do campo da Pragmática, 

Mey, em sua obra When voices clash: a study in literary pragmatics (Vozes em 

desarmonia: um estudo na pragmática literária, 2000 – doravante VD), declara que o 

processo de referir-se a alguma coisa ou a alguém tem ramificações não apenas no 

campo do verbal, mas, também, do não verbal, pois, restrito ao linguístico, a 

referência correta pode não ser estabelecida. Para exemplificar essa situação, Mey 

(2007) pede ao leitor para refletir sobre a seguinte situação: ao ouvir alguém 

batendo à porta, um interlocutor pergunta ‘quem é?’. A única resposta obtida foi ‘sou 

eu’. O entendimento do pronome ‘eu’, que faz referência ao enunciador, só é 

possível por meio de elementos não linguísticos, como o reconhecimento da voz do 

falante. Esse elemento não verbal determinará se a porta será aberta ou não.  

Segundo Mey (2000), o pronome pessoal ‘eu’, dêitico de pessoa (eu, mim, 

comigo, tu, teu, etc.) juntamente com os dêiticos de lugar (este, esse, atrás, vir, ir, 

etc.) e de tempo (hoje, amanhã, agora, há quatro dias, etc.) permitem que um ponto 

de vista seja determinado, quer o do enunciador (eu, aqui), quer o do enunciatário 

(tu, aí).  A mudança de perspectiva ou de ponto de vista é uma noção importante 

tanto para o entendimento de contextos pragmáticos quanto para os estudos da 

narratologia literária (MEY, 2007).  

 Diante disso, para o autor, a fim de esclarecer uma situação, é preferível que 

o enunciador diga ‘à sua esquerda’ (‘to your left’) em vez de apenas ‘à esquerda’ (‘to 

the left’), pois a adoção da perspectiva do outro permite a eliminação de dúvidas 

referenciais. No entanto, essa referencialidade é, muitas vezes, deixada no campo 

contextual, o que demanda a necessidade de os interlocutores conhecerem esse 

contexto. Por exemplo, ao dizer ‘Esquerda!’ (‘Left!’), um sargento espera que os 

soldados saibam que devem virar à esquerda deles.  
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 Outro exemplo apresentado pelo autor refere-se aos dêiticos temporais. Ao 

dizer ‘eu o vi semana passada’, o enunciador utiliza, como referência, a semana 

corrente. Se a sua fala aconteceu na semana passada, o dêitico não pode 

permanecer o mesmo, pois, doutra forma, o tempo do evento não será definido 

corretamente. Para o autor, ainda, problemas podem acontecer quando há 

comunicação entre interlocutores que estão em hemisférios diferentes. Por exemplo, 

se um professor no Brasil escreve para um colega que mora no Canadá, afirmando 

que gostaria de dar cursos de verão lá, o enunciatário pode ficar com dúvidas sobre 

o período em que deve providenciar a estadia do colega brasileiro, pois pode 

perguntar: ‘Ele se refere ao período do verão brasileiro ou ao do canadense?’ 

Novamente, o enunciatário só compreenderá “cursos de verão” sem uma 

coordenada específica (cursos durante o verão canadense) dentro de um contexto 

pragmático (por exemplo, o professor brasileiro já deu outros cursos no Canadá 

durante o verão canadense).  

 Nesse contexto, Mey (2000) adiciona que, de certa forma, os problemas 

relacionados aos dêiticos temporais são semelhantes aos de referência temporal 

dos verbos. Da mesma forma que é necessário uma referência temporal ao dizer 

‘semana passada’, o uso de ‘I order’ (ordeno), ‘I ordered’ (ordenei) ou ‘I have 

ordered’ (ordenei) demanda um conhecimento da posição temporal do enunciado no 

contexto enunciativo. Para tal, o autor apresenta a distinção encontrada na literatura: 

(1) o tempo em que o enunciado é produzido: tempo da fala (ST – speech time); (2) 

o tempo do evento sobre o qual o enunciado se refere: tempo do evento (ET – event 

time) e (3) o tempo indicado pelos dêiticos temporais: tempo de referência (RT – 

reference time). Na oração ‘João já tinha terminado o seu artigo semana passada’ 

(John had already completed his paper last week), Mey (2000) declara ser possível 

estabelecer os tempos claramente: RT – semana passada; ET – algum período 

anterior à semana passada e ST – período posterior ao RT e ao ET. Nesse exemplo, 

para o autor, o enunciado está ancorado (anchored) ao ST. Essa conclusão é 

percebida pelo uso do dêitico de tempo (semana passada) e do aspecto perfeito do 

verbo completar (had already completed), que indica uma ação anterior a outra.  

 No entanto, segundo o autor, nem sempre o enunciado está ancorado ao ST. 

Ademais, os conceitos de RT, ET e ST podem não coincidir de forma tão 

harmoniosa com os recursos temporais encontrados nos enunciados, como os 

dêiticos temporais e os tempos verbais. Outro problema apontado pelo pragmaticista 
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é que muitas interpretações das relações temporais em um texto são orientadas 

para a noção puramente semântica de ‘referência’ em vez de se analisar o contexto 

discursivo como um todo. Diante disso, o autor sugere a criação de outro tipo de 

tempo, o tempo de visão (VT – vewing time), definido como o ponto específico do 

tempo em que o enunciador (que é o contemplador - viewer) vê os eventos aos 

quais se refere ou que descreve.  

 Essa ausência de harmonia, afirma Mey (2007), está diretamente relacionada 

ao fato de as unidades básicas de comunicação linguística (ou atos de fala) não 

serem orações perfeitas produzidas na solidão do filósofo ou do linguista, mas em 

situações reais de uso da língua, o que pressupõe interlocutores humanos com 

intenções relevantes ao entendimento dos enunciados. Para o autor, ainda, a 

intencionalidade não está restrita às intenções de um determinado enunciador, mas, 

em uma perspectiva mais ampla, à sua funcionalidade em um determinado grupo 

social.  

 Para discutir atos de fala, Mey (2007) apresenta a classificação encontrada na 

literatura. Quando alguém diz ‘está frio aqui’ (‘it’s cold in here’), o enunciado 

apresenta o seu aspecto locucionário. Em circunstâncias normais, essa oração foi 

enunciada para se fazer uma afirmação ou declaração, não tendo sido feita para 

expressar um desejo, um julgamento, uma promessa, etc.). Esse aspecto do ato de 

fala é o ilocucionário (ou força ilocucionária ou ponto ilocucionário). Se, ao ouvir 

esse enunciado, o enunciatário fechar a porta, percebe-se o efeito que o enunciado 

causou, ou seja, o seu aspecto perlocucionário. Esse último aspecto depende das 

circunstâncias particulares do enunciado e não pode ser previsível. Para Mey 

(2007), ainda, apesar de muitos pragmaticistas direcionarem seus estudos para a 

força ilocucionária, é exatamente o aspecto perlocucionário que permite conhecer a 

motivação das pessoas ao usarem os atos de fala.  

 Em relação à força ilocucionária, Mey (2007) discute a classificação do 

filósofo americano John Searle dos atos de fala em assertivas, diretivas, comissivas, 

expressivas e declarações. As assertivas contêm valores verdadeiros ou falsos 

conforme a sua correspondência com o mundo. As diretivas estão direcionadas ao 

enunciatário, buscando que ele aja de acordo com algum objetivo (na maioria, do 

enunciador). As comissivas criam, também, uma obrigação; no entanto, ela não é 

direcionada ao enunciatário, como as diretivas, mas ao enunciador. Isso, para o 

autor, é o que faz a diferença entre um pedido (diretiva) e uma promessa 
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(comissiva). As expressivas apresentam o estado interior do enunciador, sendo 

completamente subjetivas. Como exemplo, o autor declara que se uma pessoa pisa 

no pé de outra e diz ‘Desculpe-me’ (‘Excuse me’), esse ‘desculpe-me’ não muda a 

situação de o pé do enunciatário ter sido pisado; resulta, tão somente, do seu 

caráter subjetivo, sujeito aos diferentes conceitos e comportamentos sociais 

aceitáveis.  Por fim, para o filósofo americano, as declarativas alteram o estado das 

coisas através de declarações bem executadas. Por exemplo, quando um casal 

ouve a declaração ‘Eu os declaro marido e mulher’ (‘I declare you to be husband and 

wife’), eles deixam a condição de namorados ou noivos e passam à condição de 

casados.  

 Em sua crítica à classificação feita por Searle, Mey (2007) afirma que o 

filósofo americano, apesar de mencionar o caráter social dos atos de fala, exclui 

fatores contextuais ao apresentar a sua classificação. Para o pragmaticista, é 

imperioso que se dê atenção às condições contextuais não só na descrição dos atos 

de fala, mas no uso da língua em geral. É, portanto, exatamente por essa 

preocupação com o contexto de produção e recepção linguística que Mey (2000, 

2007) passa a trabalhar com pressupostos pragmáticos e atos pragmáticos, tema da 

próxima seção.  

1.5.2 Conceitos da Macropragmática 

 
 Para se entender o que Mey (2007) classifica como pressuposto pragmático e 

ato pragmático, é importante que o leitor siga a linha de raciocínio proposto pelo 

autor, já que, antes de apresentar esses conceitos, o primeiro capítulo da parte 3 da 

sua obra é direcionado ao estudo da Metapragmática, conceito que merece menção 

neste momento.  

  Mey (2007) explica que o prefixo meta-, de acordo com a etimologia da 

palavra grega, significa uma mudança de nível, saindo do nível do objeto para um 

nível superior a ele. Como exemplo, o autor define a metalinguagem como a 

indicação, o comentário, o exame, a crítica sobre aquilo que acontece no nível da 

língua. Diante disso, ao definir a Pragmática como o estudo da comunicação 

humana por meio da língua em um contexto social, o autor conclui que a 

Metapragmática deve, por estar em um nível acima, discutir sobre o objeto 

‘Pragmática’. Segundo o pragmaticista, é nesse nível que se pode definir e fazer 
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Pragmática, debater sobre problemas relacionados a esse campo de estudo, 

averiguar a sua relação com a semântica, determinar quantos princípios serão 

usados em um determinado estudo, aplicar-se às condições regentes do uso 

comunicativo da língua na sociedade, etc.  

 A Metapragmática, portanto, para o autor, analisa as condições favoráveis ou 

desfavoráveis para o uso da língua (Pragmática). Essas condições não podem, para 

Mey (2007), ser resumidas em um grupo de princípios universais que sejam válidos 

para qualquer interlocução em qualquer tempo e em qualquer lugar. No máximo, é 

possível concluir que haja certos princípios acordados como guias para as práticas 

linguísticas realizadas por membros de uma determinada cultura. O autor adiciona 

que os estudos no campo da Pragmática não são previsíveis como os da Morfologia 

ou da Sintaxe, tendo em vista que o universo pragmático não pode ser reduzido a 

um conjunto de regras ou condições pré-estabelecidas. Se a Pragmática percebe o 

mundo como o mundo dos usuários de uma determinada língua, a Metapragmática 

busca entender ou capturar as condições sob as quais esses usuários utilizam a 

língua; ou seja, em vez de imaginar o que o usuário poderia dizer, em mundos 

possíveis de uma semântica abstrata, ela se preocupa com o que o usuário, de fato, 

diz (ou pode dizer).   

 Nessa esteira do pensamento, Mey (2007) explica que a noção de 

pressuposição, desenvolvida no campo da semântica, lida com valores de verdade 

ou não verdade. Para ele, esses valores semânticos das pressuposições não 

conseguem capturar o real uso da língua, já que são analisados de forma isolada 

dos seus interlocutores, que são fatores relevantes para qualquer situação 

comunicativa. O pragmaticista cita o exemplo de um anúncio colocado em um poste 

em uma cidade americana no final de agosto de 1992: 

 
Encontrado: gato cinza 

Perdido desde o mês de julho 

Telefone: 491-7040 (MEY, 2007, p. 185)11 

Pensando apenas nas ‘verdades’ dos pressupostos semânticos, pode-se 

afirmar que há um gato e que o gato tem cor cinza. Pode-se ter como verdade, 

11 Texto original: 
Found: Gray cat 
Lost since July 
Phone: 491-7040 
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também, que a pessoa que colocou esse anúncio está falando a verdade, pois esse 

anúncio não seria colocado como uma ‘pegadinha’. Utilizando a ideia de uma 

implicatura convencional, pode-se dizer que o autor da mensagem é a mesma 

pessoa que encontrou o gato. Usando a terminologia dos atos de fala, a mensagem 

é usada tanto como uma informação (informar a comunidade que o gato perdido foi 

encontrado) quanto como um oferecimento (o telefone indica o oferecimento da 

devolução do gato aos donos). No entanto, para o pragmaticista, ainda há muitos 

elementos que precisam ser entendidos nesse anúncio: o que as pessoas 

normalmente fazem quando encontram um gato? Perguntam aos vizinhos? Colocam 

um anúncio no jornal? Colocam avisos como o do exemplo nas redondezas? 

Ademais, por que o anúncio declara estar o gato perdido desde o mês de julho? 

Como a pessoa que o achou poderia saber, no final de agosto, o período em que o 

ele estava perdido? Todas essas perguntas, para o autor, extrapolam a noção 

semântica da pressuposição, que apenas faz conexões entre as sentenças, 

verificando a sua verdade ou não verdade. Para ele, uma teoria de pressuposições 

pragmáticas extrapola esses limites semânticos, buscando, metapragmaticamente, 

maneiras como esse enunciado pode ser entendido no contexto dos seus falantes, o 

que leva o pragmaticista a estar focado não apenas no conteúdo da mensagem, 

mas na razão por que ela foi enunciada dessa forma. Em um contexto 

metapragmático, há, nesse exemplo, uma pressuposição pragmática de que as 

pessoas que gostam de animais fazem qualquer coisa para salvá-los, como, por 

exemplo, deixá-los em um abrigo no período em que foi achado. 

 Diante disso, Mey (2007) declara que analisar pressupostos a partir da 

Metapragmática (pressupostos pragmáticos) permite a busca pela compreensão do 

que as pessoas fazem ao utilizarem a língua, o que extrapola o campo meramente 

semântico, tendo em vista que se torna necessário o uso de um raciocínio 

metapragmático. Semelhantemente, para o autor, por meio da Metapragmática, a 

filosofia de Searle dos atos de fala é percebida como um estudo limitado, pois ele se 

restringe ao campo semântico das frases, das orações e dos verbos. A 

Metapragmática, portanto, ao verificar o contexto de uso da fala e examinar o seu 

papel ativo na produção de atos de linguagem, passa a estudá-los não como atos de 

fala, mas como atos pragmáticos.  

 Em VD, Mey (2000) explica que, sob um prisma mais científico, a noção de 

‘poder nas palavras’ (‘power in words’) levou os filósofos e os linguistas modernos à 
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criação do conceito de ‘atos de fala’, representados pela força ilocucionária, ou seja, 

a força que é constitutiva de certas palavras e locuções. Exemplos dessa força são 

as expressões usadas diariamente quando as pessoas querem pedir desculpas, 

assumir compromissos, fazer declarações, promessas, previsões, etc. No entanto, 

segundo o pragmaticista, a validação desses atos de fala só pode ser obtida por 

meio de um contexto próprio de uso desses atos. Com isso em mente, o autor faz 

duas considerações: (1) o ato de fala isolado não faz sentido e (2) em um contexto, 

várias expressões linguísticas podem ser usadas para expressar o ‘ato’, tendo em 

vista que expressões padronizadas são úteis apenas em contextos científicos, como 

fórmulas matemáticas e comandos do computador. No dia a dia, prefere-se a 

variedade à uniformidade.  

 Na mesma obra, o autor esclarece que os atos pragmáticos seguem essa 

linha de raciocínio, tendo em vista que o contexto não é apenas um elemento 

relacionado ao uso da língua, mas o seu mais importante elemento. A teoria de atos 

pragmáticos, portanto, não elimina a noção dos atos de fala, mas enfatiza o fato de 

que, isoladamente, não são instrumentos válidos da fala. Diante disso, em um 

contexto, os atos pragmáticos diferenciar-se-ão dos atos de fala porque não 

dependem de palavras (atos de fala), mas das circunstâncias que levaram ao seu 

uso. O autor exemplifica esse conceito com a seguinte interlocução entre uma mãe e 

seu filho, que está no jardim: 

 
Mãe (chamando o filho da janela): Joshua, o que você está fazendo? 

Joshua: Nada... 

Mãe: Pare com isso agora! (MEY, 2007, p. 216)12 

 

Nessa interlocução, há o ato pragmático de sair (ou escolher sair) de uma 

situação de conflito quando Joshua diz “nada”. No entanto, esse ato pragmático não 

dependeu da palavra “nada”, já que a palavra não é um ato de fala nem um verbo de 

um ato de fala. O ato pragmático é percebido, portanto, pela ‘situação instalada’ no 

qual o contexto do ato pragmático tem mais força do que a fala em si.  

12 Texto original: 
Mother (calling out the window to child in yard): Joshua, what are you doing? 
Joshua: Nothing…. 
Mother: Will you stop it immediately! 
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 Diante disso, Mey (2007) enfatiza que a teoria do ato pragmático não busca 

explicar o uso da língua de dentro para fora, como se as palavras adviessem de 

falantes soberanos e fossem recebidas por ouvintes soberanos, mas de fora para 

dentro: o foco é tanto o contexto que permite determinadas locuções quanto as 

locuções em si.  Isso não significa, para o autor, que a ênfase seja colocada nas 

condições e nas regras que levaram ao ato de fala individual (ou de um indivíduo), 

mas na caracterização de um protótipo situacional geral que pode ser executado em 

determinadas situações. O autor chama esse ato pragmático generalizado de 

pragmeme, e os atos pragmáticos individuais que se referem ao pragmeme são 

chamados de practs. O autor propõe o esquema abaixo, que busca explicitar o 

conceito de pragmeme (MEY, 2007, p. 222): 

 
Figura 2: Pragmeme 

 Segundo Mey (2007), a coluna da esquerda refere-se às escolhas que os 

falantes têm à sua disposição no ato comunicativo, podendo usar um ou mais 

 



62 
 

elementos. Se o falante escolhe não falar ‘nada’, isso não quer dizer que não haja 

comunicação, pois o silêncio é comunicativo. Na coluna da direita, há os elementos 

presentes em uma cadeia textual. Para o autor, apesar de a lista não ser completa, 

ela busca abraçar aqueles que estão presentes em qualquer tipo ou tamanho de 

texto.  

Mey (2007) enfatiza que não há dois practs que sejam idênticos, pois não há 

duas situações que sejam idênticas; dessa forma, cada pract é uma realização 

concreta e diferente de uma instanciação específica de um determinado pragmeme. 

O que pode ser considerado como pract é determinado pela compreensão que os 

participantes do ato comunicativo têm da situação comunicativa e pelos efeitos que 

o pract tem ou pode ter em um determinado contexto. O autor conclui, então, que o 

ato pragmático é uma instância de adaptação: o falante adapta-se ao contexto e 

adapta o contexto (com base em situações passadas e em previsões de situações 

futuras) a si mesmo.  

 Por fim, é importante a menção (e relevante para esta pesquisa) de que os 

atos pragmáticos não estão restritos ao diálogo face a face, tendo em vista que Mey 

(2000) considera a leitura um ato pragmático: assim como um ato verbal explícito de 

um falante pode ser dispensado em um contexto comunicativo, levando o ouvinte ao 

ato pragmático de entender o não dito, o ato de compreensão do leitor não depende 

do dito, mas do contexto no qual o dito se encontra, levando o leitor a uma 

cooperação pragmática com o autor. 

Com base na visão de leitura (incluindo a literária) como um ato pragmático, é 

necessário, portanto, a visita ao outro elemento da Macropragmática apontada por 

Mey (2000, 2007), a Pragmática Literária, tema da próxima seção.  

1.5.3 Conceitos da Pragmática Literária  

 
 Antes de uma discussão sobre os elementos da Pragmática Literária usados 

nesta pesquisa, é necessário um retorno ao conceito de contexto que permitirá a 

compreensão dessa área de conhecimento, bem como o papel do leitor no processo 

de comunicação.  

 Mey inicia o capítulo 1 da obra VD, intitulado Literary pragmatics: why and 

what? (Pragmática literária: por quê e o quê?), utilizando a distinção tradicional entre 

co-texto, relacionado ao que circunda imediatamente a palavra ou o enunciado, e 
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contexto, abrangente não só do ambiente verbal no qual são utilizadas palavras e 

enunciados, mas também do ambiente mais amplo, ou seja, das condições sob as 

quais as palavras e os enunciados foram produzidos. Diante disso, para o autor, não 

é suficiente ficar no campo do dito apenas, mas é necessário considerar o texto por 

trás do texto ou as vozes sociais que subjazem as interlocuções, mesmo quando os 

interlocutores falam como se fossem agentes linguísticos livres. Para o autor, a 

imagem do usuário da língua como um agente autônomo contradiz o verdadeiro 

caráter social da língua e, consequentemente, o princípio básico da Pragmática 

Linguística de que nenhuma palavra ou nenhum enunciado pode ser entendido de 

forma isolada. A própria compreensão, segundo Mey (2000), é determinada pelo 

usuário e pelas condições de produção e recepção da língua, o que leva o autor a 

declarar que é exatamente o contexto o fato decisivo na interpretação de 

enunciados. 

 Nessa esteira do pensamento, o pragmaticista aponta a necessidade não só 

de se analisar as condições sob as quais uma obra literária foi produzida, mas de se 

estar consciente do quanto a interpretação de obras literárias é influenciada pelas 

condições sociais às quais o leitor está submetido. Diante disso, o leitor deixa de ser 

um ouvinte passivo para ser um participante ativo e criativo do texto literário. Para o 

autor, o estudo da Pragmática Literária está relacionado a uma visão pragmática de 

um texto ‘que fala’ (speakable), ou seja, de um texto que participa do mundo dos 

usuários da língua. 

 Com base nessas asserções, Mey (2000) define a Pragmática Literária como 

o estudo dos efeitos usados pelos autores para obter, por meio da língua, uma 

cooperação com seus leitores. Esses efeitos não residem somente no aspecto 

linguístico, mas também em todos os fatores contextuais que determinam o uso dos 

itens linguísticos de forma pragmaticamente eficiente. É por essa razão que o autor, 

em PI, declara ser a leitura uma atividade colaborativa entre o autor e o leitor, um 

processo de recriação ativa, tendo em vista que a contribuição do leitor consiste em 

entrar no universo da obra ficcional e em tornar-se um autor, sendo a leitura feita por 

ele, em última análise, uma coprodução. Mey (2007) denomina esse processo de 

dialético. 

 Em PI, ainda, Mey explica que o estudo pragmático da literatura enfoca as 

características desse aspecto dialético da produção literária: o texto é originado e 

guiado pelo autor, mas é orientado e ativado pelo leitor. O autor esclarece que, 
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apesar de o leitor ficar restrito aos limites do texto, o próprio texto permite diferentes 

graus de liberdade por meio dos quais o leitor, em colaboração com o autor, constrói 

o universo textual em consonância com as condições contextuais do mundo e do 

tempo do leitor.   

 É exatamente neste contexto de coautoria que Mey (2007) discute, neste item 

da obra PI, elementos da Micropragmática, como tempos verbais e referências, 

visando a uma observação pragmática desses elementos textuais na obra literária, 

bem como os conceitos de discurso e voz, também utilizados nesta pesquisa.  

Mey (2007) define discurso como o contexto da língua em uso, ou seja, uma 

condição metapragmática que se refere tanto ao contexto imediato, como uma 

conversa, uma entrevista de emprego, etc., quanto às condições ocultas que 

governam essas situações de uso da língua. É, portanto, no e por meio do universo 

de discursos que acontece a produção social de significados. É importante a 

menção de que, segundo o pragmaticista, o leitor, tal qual o autor, faz parte desse 

universo, por isso essa produção de significados depende da colaboração ativa do 

leitor para a criação do universo textual. Essa colaboração só é possível se houver 

credibilidade, tendo em vista que o autor cria um universo discursivo que o leitor 

aceita com base na sua autoridade; essa autoridade depende da habilidade de o 

autor criar os eventos e as personagens das obras e de lhes atribuir vozes próprias.  

Por outro lado, as pressuposições pragmáticas (sociais e culturais também) 

do leitor e o ‘contrato que assina’ ao abrir uma obra literária condicionam o 

conhecimento a respeito dos acontecimentos da narrativa. Assim como o tempo do 

evento (ET) não precisa coincidir com o tempo real, os diferentes níveis da narrativa 

não precisam estar relacionados aos da realidade. Isso leva o leitor, nesse processo 

ativo de interpretação, a encontrar diferentes vozes no texto.  

O autor esclarece que, do ponto de vista tradicional, os autores, ao 

escreverem uma obra literária, criam personagens que são responsáveis pela 

realização de alguns eventos ou sequências de evento dentro do enredo. Essas 

‘criaturas’ precisam se comportar em conformidade com os papéis a elas atribuídos. 

O problema surge quando essas personagens transgridem esses limites tradicionais 

estabelecidos e passam a assumir vidas e vozes independentes, tornando o autor 

um espectador que segue as idiossincrasias das suas ‘criaturas’ e as registra da 

melhor maneira possível. 
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Por conseguinte, mesmo com os melhores registros, o leitor, segundo Mey 

em VD, nesse processo de colaboração, precisa analisar a vocalidade do texto, ou 

seja, as vozes dos diferentes agentes envolvidos na narrativa (autor, narrador e 

personagens). Para que o leitor consiga identificar essa vocalidade, algumas 

“técnicas” podem ser usadas: (1) a análise de elementos internos do texto como o 

conteúdo ou o tema e a tonalidade (o autor cita o termo tonalidade como o usado 

por Bakhtin). O tema pode ser desenvolvido por uma personagem, mas pode ser 

introduzido por uma e desenvolvido por outra, o que leva o leitor à necessidade de 

averiguar outros elementos, como (2) a alternância de vozes, o que permite o 

reconhecimento de vozes individuais e (3) o reconhecimento dos dêiticos narrativos, 

o que inclui os verbos declarandi (dizer, declarar, negar, responder, etc.) e sentiendi 

(sentir, suspirar, gemer, etc.), que permite a distinção não somente dos diferentes 

falantes, mas também das expressões de suas crenças e das indicações diretas ou 

indiretas dos seus diferentes pontos de vista. 

Mey (2000) afirma, ainda, que as vozes ouvidas em uma narrativa não são 

apenas as das personagens, mas as do narrador/autor, que podem estar escondidas 

na narração. A observação dessas vozes através da mudança de interlocutores em 

um diálogo é fácil, pois, normalmente, é marcada pelo uso tipográfico de travessão e 

de aspas, pelo uso de dêiticos e de expressões, como ‘ele disse’, ‘ele comentou’, 

etc. Entretanto, nem sempre a mudança de vozes é tão observável assim, tendo em 

vista que quebras da narratividade podem acontecer, cabendo ao leitor identificá-las. 

Por conseguinte, a voz, para o autor, é um conceito pragmático, pois o seu uso em 

uma narração, quer em discurso direto, discurso indireto ou discurso indireto livre, 

depende de uma situação de interação, ou seja, de diálogo, o que pressupõe um 

interlocutor e um contexto determinante da produção e da recepção da interlocução.  

Segundo o pragmaticista, em vez de se dedicar especial atenção apenas às 

causas das interlocuções, é necessário considerar os seus efeitos a fim de se poder 

explicar, de uma maneira mais completa, por que um enunciado foi proferido em um 

determinado tempo e espaço. Para o autor, ainda, vocalizar é um ato pragmático e, 

como tal, requer uma cooperação ativa entre os interlocutores (autor/narrador, 

personagens e leitor), levando ao surgimento da ‘voz’ do texto literário. 

Para se compreender melhor essa vocalização do texto literário, faz-se 

necessário buscar a explicação do autor sobre os diferentes tipos de discurso 
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(discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre), buscando a identificação 

da voz em cada um deles. O autor cita o seguinte exemplo (MEY, 2000, p. 100): 

João disse: “Estou com fome”.13  

No discurso direto, o ‘eu que fala’ é o próprio sujeito da oração (João). No 

entanto, no caso do discurso indireto, outra voz, a voz do narrador, entra em cena. 

Para o autor, essa voz fisicamente inaudível afirma: ‘João disse que estava com 

fome’. Apesar de inaudível, a voz do narrador é tão presente como as interrupções 

feitas por ele durante a narrativa.  

 Outra consideração a ser feita, segundo o autor, refere-se à mudança dos 

tempos verbais em um discurso indireto (ou indireto livre). Essa mudança, orientada 

pela Gramática, segue uma sequência verbal (consecutio temporum), ou seja, o 

tempo verbal da oração subordinada depende do tempo verbal da oração principal. 

O autor apresenta essa sequência na Língua Inglesa: 

He tells me he is ill (Ele me diz que está doente) 

He told me he was ill (Ele me disse que estava doente) (MEY, 2000, p. 71). 

Na segunda oração, há o uso da mudança retroativa (backshifting): como o 

verbo que reporta (told) está no passado, o verbo da oração subordinada muda para 

o passado (was), dando, à oração, a mesma visão temporal (VT – apresentado em 

1.5.1), ou seja, a perspectiva do narrador (reportador). Entretanto, no caso da 

oração John said to her ‘I am tired’ (João disse a ela ‘estou cansado’), o VT é mais 

subjetivo, estando associado ao falante e, não, ao narrador. 

 Ainda em VD, o autor adiciona que essa mudança de tempos e modos 

verbais que objetiva uma mudança do VT pode ser percebida no discurso indireto 

livre (free indirect discourse – FID). O FID é considerado livre por não apresentar 

nenhum verbo declarandi apesar de ser, também, discurso indireto. Dessa forma, o 

VT do falante é representado como se fosse indireto e, ao mesmo tempo, apresenta-

se como uma expressão direta de uma perspectiva subjetiva da fala ou do 

pensamento das personagens. O autor apresenta o seguinte exemplo: 

Elizabeth said: “I refuse to go on living like this” (Elizabeth disse: “Recuso-me 

a continuar vivendo dessa maneira”). 

Elizabeth would not go on living like this (Elizabeth não continuaria a viver 

dessa maneira) (MEY, 2000, p. 73). 

13 Texto original: John said: “I’m hungry”. 
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Segundo o autor, o primeiro exemplo é um caso de discurso direto, sendo a 

voz do narrador uma mera instância reportadora. Já no segundo exemplo, o 

narrador (reportador) não está presente na oração, mas os traços do discurso 

indireto ainda estão presentes: “[Elizabeth said that] she [Elizabeth] would not go on 

living like this” ([Elizabeth disse que] ela [Elizabeth] não continuaria vivendo dessa 

maneira). É exatamente esse recurso que torna o discurso indireto livre, pois está 

livre das restrições impostas por uma voz narradora, ficando suscetível às vozes das 

personagens. Ademais, por não seguir uma sequência verbal (consecutio 

temporum),  o autor conclui que a sequência dos verbos é pragmaticamente e, não, 

gramaticalmente motivada. 

  Por fim, é importante a menção de que, segundo Mey (2000), a busca pela 

vocalização do texto literário (perspectiva do usuário) torna o seu estudo pragmático. 

Essas vozes, ancoradas na pluralidade do discurso, na multivocalidade societal, são 

governadas pelas mesmas forças sociais que têm domínio sobre as situações 

representadas na obra literária.  

 Essa visão das línguas sociais em uso na obra literária aproxima-se, na nossa 

visão, da concepção de plurilinguismo/heteroglossia apontada por Bakhtin em O 

discurso no romance (2002b). Com isso em mente, apresentaremos como essas 

duas áreas do conhecimento (ADD e Pragmática) possuem elementos que as 

aproximam e as distanciam, visando à demarcação benevolente das suas fronteiras 

(BAKHTIN, 2003d), o que será feito na próxima seção deste trabalho. 

1.6 Afinidades e Divergências entre a ADD e a Pragmática  

 
 Antes da apresentação dos elementos de afinidade e de divergências entre a 

ADD e a Pragmática, acreditamos ser necessário fazer duas observações: (1) essas 

demarcações entre as áreas serão feitas a partir do nosso estudo e da nossa 

compreensão dos conceitos até aqui analisados; (2) o termo divergência não é 

sinônimo de antagonismo, mas de inexistência de elementos afins.  

 Entendemos que o ponto de partida comum entre as duas áreas de 

conhecimento é a visão da língua enquanto uso e não enquanto sistema apenas. 

Mey (2007) define a Pragmática como o estudo do uso da língua na comunicação 

humana determinada por condições sociais. Adiciona, ainda, que o interesse da área 
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não é apenas o produto final, ou seja, a língua, mas todo o processo de produção de 

língua. Semelhantemente, a Análise Dialógica do Discurso, que tem como objeto de 

estudo o discurso, definido por Bakhtin (2010a, p. 207) como “a língua em sua 

integridade concreta e viva”, não se restringe à língua como objeto da Linguística. É 

importante a menção de que, na versão inglesa da obra bakhtiniana, usa-se, na 

definição de discurso, o substantivo totalidade (totality) em vez de integridade, o que 

permite pensar nesse todo do processo de produção de língua, como afirma Mey 

(2007).  

 Outra afinidade entre os autores é que eles não descartam o uso dos estudos 

linguísticos em suas análises. Para Mey (2007), a Pragmática não pode ser 

considerada um componente adicional dos estudos linguísticos, mas uma 

visão/perspectiva pragmática de todas as áreas da Linguística, incluindo, também, a 

Psicolinguística, a Sociolinguística, etc. Essa perspectiva, para o pragmaticista, 

serve como um guarda-chuva para os vários componentes e áreas da Linguística, 

expandindo (e não reduzindo) o seu horizonte epistemológico. Bakhtin (2010a), 

também, apesar da sua ênfase no enunciado concreto, que inclui todos os 

elementos de produção e recepção da língua, não descarta os elementos puramente 

linguísticos em suas análises; pelo contrário, o filósofo russo asserta que as análises 

de discursos, mesmo sendo situadas na Metalinguística, “não podem ignorar a 

linguística e devem aplicar os seus resultados” (BAKHTIN, 2010a, p. 207). 

  Nesse sentido, tanto na Macropragmática quanto na ADD, há a preocupação 

com os estudos dos diferentes discursos inscritos nos textos quer literários ou não. 

Bakhtin/Volochínov, na terceira parte de Marxismo e filosofia da linguagem (2010), 

intitulada Para uma história das formas de enunciação nas construções sintáticas, 

declara que o grande erro de se estudar os discursos de outrem pela perspectiva 

puramente sintática é de dissociá-lo do seu contexto narrativo. Semelhantemente, 

Mey (2000), na busca pela vocalidade do texto, afirma que a análise dos discursos 

deve ser pragmática, pois nem sempre a sintaxe (consecutio temporum), em 

especial no FID, é obedecida, devendo o leitor, em cooperação com o autor, buscar 

identificar, pragmaticamente, as diferentes vozes encontradas no texto. 

 É importante a menção, ainda, sobre esse mesmo tema, de que Mey (2000) 

utiliza os termos normalmente encontrados na literatura (discurso direto, indireto e 

indireto livre), apesar de não ficar restrito aos elementos sintáticos dessa 

construção, tendo em vista que a sua busca é pela vocalidade do texto. O que 
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interessa ao autor é a verificação das vozes e do efeito que elas causam no leitor, o 

que permite a asserção de que a vocalidade é um conceito pragmático. Esse efeito 

não deve ser visto apenas pela presença de uma reação do leitor à obra (ou às 

vozes), mas pela cooperação ativa entre os interlocutores. Isso leva a outro ponto de 

afinidade entre as áreas, ou seja, a participação ativa do leitor no processo de 

leitura. No entanto, antes dessa análise, é necessário verificar a apresentação dos 

discursos feita por Bakhtin/Volochínov (2010).  

 No capítulo Discurso indireto, discurso direto e suas variantes, Bakhtin/ 

Volochínov (2010) reflete sobre os discursos direto e indireto e afirma que, na língua 

russa, diferentemente do alemão, não há, entre esses discursos, diferenças 

notáveis, tendo em vista que a ausência do consecutio temporum e do subjuntivo no 

russo não dota o discurso indireto de características ou identidade próprias. 

Entretanto, para o autor, apesar dessas limitações puramente gramaticais, há uma 

caracterização do discurso indireto no russo que o impede de ser percebido como 

discurso direto: a sua tendência analítica.   

 O autor apresenta três tendências analíticas no discurso indireto: (1) 

transposição precisa do conteúdo semântico por parte do falante, intitulado de 

discurso indireto analisador do conteúdo, (2) transposição não só do conteúdo 

semântico, mas da própria marca do falante (maneira de falar, estado de espírito e 

capacidade de expressão), intitulado de discurso indireto analisador da expressão e 

(3) transmissão do discurso interior, dos pensamentos e sentimentos das 

personagens, intitulado de discurso indireto impressionista. O discurso indireto de 

conteúdo, para o autor, possui um estilo linear e conserva, assim, uma distância 

entre a fala do narrador e o discurso narrado. No discurso de expressão, o discurso 

de outrem adquire relevo e acomoda-se às diferentes nuances atitudinais do autor, 

como a ironia, o humor, etc. No discurso impressionista, há uma liberdade da 

entonação do autor, que “flutua livre e facilmente sobre a sua estrutura fluida” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010, p. 171).  

 Quanto ao discurso direto, Bakhtin/Volochínov (2010) preocupa-se, em 

especial, com aquele no qual há uma inter-relação entre o discurso narrativo e o 

discurso citado. Nesse contexto, ele apresenta a seguinte classificação: (1) discurso 

direto preparado, no qual a inter-relação é dinâmica, havendo, assim, uma 

imposição do autor (esse discurso é exemplificado com o discurso direto dentro do 

indireto livre); (2) discurso direto esvaziado, no qual a caracterização feita pelo autor 
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sobre uma personagem lança “espessas sombras sobre o seu discurso direto” (p, 

173), fazendo que as suas palavras carreguem todas as apreciações e valores 

emocionais a ela atribuídos; (3) discurso citado antecipado e disseminado, no qual a 

entonação do contexto narrativo prepara o discurso citado e antecipa seu tema e 

seus valores, fazendo com que o herói se assemelhe ao próprio discurso citado, 

conservando, no entanto, as entonações próprias do autor.  

 Diante disso, observamos que o autor russo, mesmo sem usar o verbete 

vozes (como o faz Mey), embasa conceitos pilares da sua filosofia da linguagem no 

princípio da alteridade, percebido tanto no conceito de interação verbo-social (face a 

face ou não) quanto na sua exposição dos diferentes discursos e suas variantes, 

permitindo-nos outra conclusão: apesar de o foco dos autores ser diferente [Mey 

busca a vocalidade do texto e o seu efeito ativo em seus leitores e Bakhtin/ 

Volochínov, o dialogismo constitutivo dos enunciados por meio dos discursos de 

outrem e sua manifestação nos diferentes tipos de discurso], os autores analisam os 

discursos direto, indireto e indireto livre de forma linguístico-discursiva.  

 Voltando à posição ativa do leitor no ato de leitura e compreensão, 

verificamos outra afinidade entre os autores. Apesar de esse tema já ter sido 

pontuado em seções anteriores, é importante um retorno a ele a fim de singularizá-lo 

de forma contrastiva.  Como já foi possível perceber, tanto Mey quanto o Círculo 

atribuem um papel ativo ao leitor. Mey (2000, 2007) declara abertamente que o leitor 

está longe de ser um ouvinte passivo, pois é seu espírito criativo que participa da 

obra em um processo ativo de recriação. A leitura, vista pelo pragmaticista como um 

ato pragmático, é uma atividade colaborativa, por meio da qual o leitor, ao entrar em 

uma obra literária, torna-se um coautor, que, apesar dos limites do texto, possui 

liberdade (concedida pelo próprio texto) para construir um universo literário 

consoante com as condições contextuais do próprio leitor. Entretanto, é importante a 

lembrança de que essa liberdade é submetida a um ‘contrato’ entre o autor e o leitor 

por meio do qual a perspectiva do autor e a do leitor sobre o texto literário entra em 

cooperação e entendimento mútuo. Esse processo de cooperação entre a 

percepção autoral dos eventos e a compreensão do leitor no seu tempo e espaço é 

chamado, por Mey (2000), de focalização.  

 Semelhantemente, Bakhtin, em vários momentos da sua obra, aponta para a 

necessidade de se perceber o leitor como participante ativo do processo de 

compreensão. Como foi apresentado na seção 1.3.4, a compreensão, para Bakhtin 
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(2003a), envolve não apenas o reconhecimento e o entendimento do significado 

reprodutível dos elementos dados em um texto (quer literário ou não), mas também 

do seu sentido (significado contextualizado), o que implica em uma atitude ativo-

dialógica por parte do leitor. Para Bakhtin (2003c. p. 271), o “esquema de processos 

ativos de discurso no falante e de respectivos processos passivos de recepção e 

compreensão do discurso no ouvinte”, em contextos discursivos reais, são 

considerados ficção científica, pois o ouvinte/leitor, com a compreensão, passa a 

ocupar uma posição ativa de responsividade, que tanto pode ter um efeito imediato 

(como o cumprimento de uma ordem) ou retardado (como o discurso cultural 

escrito). Diante disso, é possível entender a asserção do autor russo de que a 

“compreensão é sempre dialógica” (BAKHTIN, 2003b, p. 316), ressoando, assim, a 

definição da compreensão genuína como sendo sempre uma forma de diálogo em 

MFL. Se a compreensão, para Bakhtin (2003b), é caracterizada pela responsividade, 

ela passa a ser entendida, subsequentemente, pelo juízo de valor. Como o 

enunciado pleno (por exemplo, um romance) é uma unidade de comunicação 

discursiva, o seu sentido está relacionado a valor (verdade, beleza, etc.), 

requerendo, por parte do leitor, responsividade da compreensão. O filósofo russo 

declara que essa compreensão responsiva decorre da própria natureza da palavra, 

que busca ser ouvida, não se limitando à compreensão imediata, mas tornando-a 

ilimitada.   

   No entanto, percebemos que, semelhantemente a Mey (2000), para o Círculo, 

esse número ilimitado de possibilidades da palavra, do enunciado ou do discurso 

não foge à orientação semântico-ideológica da língua. É possível encontrar, na 

própria metodologia da compreensão apresentada por Bakhtin (2003a), os dois 

primeiros elementos a serem analisados: a percepção do signo físico e a 

compreensão do seu significado. Significado, para o Círculo, difere-se de sentido. 

Brait (2012a) explica a diferença desses dois termos para a ADD: significado é o 

conjunto de potencialidades que a língua prevê e sentido, o significado pleno, 

dependente do contexto, da situação, dos interlocutores, das esferas de 

comunicação, dos discursos que se confrontam e das relações dialógicas, 

requerendo uma compreensão responsiva. Em Marxismo e filosofia da linguagem 

(2010), há uma relação semelhante: significação e tema. A significação é composta 

de elementos linguísticos reiteráveis e idênticos; o tema, ao contrário, é individual e 

não reiterável, pois ele “se apresenta como a expressão de uma situação histórica 
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concreta que deu origem à enunciação” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010, p. 133). É 

por essa razão que o tema é considerado, pelo autor, como um estágio superior da 

significação, que é vista apenas como uma potencialidade, ou seja, como uma 

possibilidade de significar dentro de um tema concreto. No entanto, é importante a 

lembrança de que, assim como Mey (2000) defende a focalização, Bakhtin/ 

Volochínov (2010, p. 134) declara que “não há tema sem significação, e vice-versa”, 

pois o tema se apoia em certa estabilidade de significação; sem essa estabilidade, o 

tema perde o seu sentido. 

 Verificamos, portanto, que o tema do enunciado concreto é, para o Círculo, 

assim como o próprio enunciado, único, pois ele está relacionado à própria situação 

de enunciação, que é única. Concluimos que essa noção de enunciado único, 

constituído de elementos verbais e não verbais, aproxima as duas áreas do 

conhecimento, mas, ao mesmo tempo, a própria concepção de enunciado as 

distancia. Como foi visto na seção 1.3.1., o enunciado, para o Círculo, é definido 

como um elo na cadeia de comunicação. Existe, portanto, na ADD, uma 

preocupação ímpar de verificar os elos precedentes de um determinado enunciado 

que estabelecem relações de diálogo com ele. Essa visão dialógica da língua 

permeia todos os cantos da ADD, tornando-a divergente da Pragmática, que não 

busca essas relações em suas análises, mas limita-se ao contexto da enunciação.  

 Para o Círculo, assim como se busca a relação dialógica entre os elos dos 

enunciados, uma análise dos gêneros do discurso não pode prescindir da busca 

pelos elementos da sua archaica, ou seja, dos elos precedentes que são 

conservados e renovados devido à sua plasticidade. Diante disso, em uma análise 

dialógica (da literatura), o analista precisa levar em conta, de acordo com Brait 

(2010b), quatro aspectos: (1) a materialidade do texto/discurso; (2) o gênero a que 

eles pertencem; (3) a tradição das atividades nas quais esses discursos estão 

inseridos, e (4) as esferas de produção, circulação e recepção dos texto/discursos, 

verificando as relações dialógicas que eles estabelecem com outros discursos e 

sujeitos. O trabalho com a materialidade do texto/discurso deve englobar o campo 

semântico do texto, suas organizações sintáticas micro e macro, e as marcas e as 

articulações enunciativas. 

 Ademais, consideramos que, em VD, Mey (2000), apesar de fazer análises 

literárias a partir da Pragmática Literária, não levou em consideração, nesse estudo, 

a relação das obras com os gêneros aos quais pertencem. Não houve, também, 
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nenhuma explicação sobre a relevância do estudo dos gêneros (mesmo que fossem 

os tradicionais gêneros literários) para a sua área de especialização. A palavra 

gênero é mencionada apenas duas vezes nessa obra dedicada aos estudos 

literários, o que pressupõe a não preocupação epistemológica do autor com esse 

conceito, criando, assim, um grande gap entre as duas áreas de conhecimento. O 

quadro abaixo apresenta o resumo desta seção sobre as afinidades e divergências 

entre as áreas. 

 
Quadro 1: Resumo das afinidades e divergências entre a ADD e a Pragmática 

 

 Apesar dessas divergências epistemológicas, é possível chegarmos à 

conclusão de que tanto a ADD quanto a Pragmática muito podem contribuir para os 

estudos linguísticos e literários, objeto de estudo desta pesquisa. Torna-se 

necessário, portanto, a investigação de como os fundamentos dialógicos e 

pragmáticos têm sido utilizados em estudos já feitos por pesquisadores na área de 

ensino de segunda língua e/ou língua estrangeira. Esse será o tema das próximas 

duas subseções. 

1.7 A ADD e o ensino de inglês como segunda língua e/ou língua estrangeira 

 
 Para apresentarmos alguns estudos bakhtinianos no ensino de Língua 

Inglesa, escolhemos a obra Dialogue with Bakhtin on second and foreign language 

learning (Diálogo com Bakhtin sobre o aprendizado de segunda língua e de língua 
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estrangeira), organizado e editado por Hall, Vitanova e Marchenkova (2005). A obra 

é dividida em duas partes, sendo a primeira para a apresentação de algumas 

pesquisas empíricas, a que interessa a este estudo, e a segunda para uma 

discussão teórica sobre alguns conceitos do Círculo e suas implicações. 

 Na primeira parte, há sete capítulos, nos quais são apresentadas sete 

diferentes pesquisas envolvendo o ensino de línguas em diversos níveis a partir de 

conceitos do Círculo. Faremos, portanto, uma apresentação dos objetivos de cada 

pesquisa, o seu aporte teórico, os sujeitos pesquisados e as conclusões a que cada 

pesquisador chegou. 

 

Primeira Pesquisa: (p. 11-32) 

Título do Capítulo: Mastering academic English: international graduate 

students’ use of dialogue and speech genres to meet the 

writing demands of graduate school (O domínio do inglês 

acadêmico: o uso do diálogo e dos gêneros do discurso por 

alunos estrangeiros de pós-graduação a fim de suprir as 

exigências da escrita acadêmica em cursos de pós-

graduação) 

Pesquisador(es): Karen Braxley 

Local da pesquisa: Universidade americana 

Sujeitos de pesquisa: 05 alunas estrangeiras de pós-graduação 

Objetivo(s): Ajudar as alunas de pós-graduação a apropriar-se dos 

gêneros acadêmicos escritos  

Aporte teórico: Conceitos de dialogismo e gêneros do discurso 

Conclusões: O conceito de dialogismo traz implicações práticas, como a 

necessidade de um serviço de tutoria para os alunos 

estrangeiros e de aulas de redação em salas somente com 

estrangeiros, o que criaria um ambiente propício para a 

leitura e a escrita de forma mais dialógica. Aulas de redação 

nas quais o aluno teria de fazer críticas à redação dos 

colegas, achando suporte teórico para a sua crítica e 

escrevendo com um leitor real em mente, foram algumas 

‘estratégias’ dialógicas que ajudaram as alunas a pensar de 
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forma mais complexa sobre o que escrever e a escrever de 

forma mais persuasiva.  

 

Segunda Pesquisa: (p. 33-53) 

Título do Capítulo: Multimodal representations of self and meaning for second 

language learners in English-dominant classrooms 

(Representações multimodais do ser e do significado para 

aprendizes de segunda língua em salas de aula em Língua 

Inglesa) 

Pesquisador(es): Ana Christina DaSilva Iddings, John Haught, Ruth Devlin 

Local da pesquisa: Escola americana de ensino fundamental  

Sujeitos de pesquisa: 02 alunas estrangeiras no terceiro ano do ensino 

fundamental recém-chegadas aos EUA 

Objetivo(s): Verificar as relações entre signo, significado e língua 

estabelecidas pelas duas alunas, uma da Tailândia e a outra 

de Cuba, recém-chegadas aos EUA, em uma sala de aula 

cuja língua de comunicação era o inglês. 

Aporte teórico: O conceito de dialogismo e sua relação com plurilinguismo e 

a noção de significado 

Conclusões: O uso dialógico de instrumentos semióticos (desenhos, 

blocos, designs de decoração) e o relacionamento que as 

alunas desenvolveram permitiram que elas criassem 

significados em um novo contexto, o que possibilitou a 

criação de situações conducentes ao aprendizado de inglês 

como segunda língua.  

 

Terceira Pesquisa: (p. 55-76) 

Título do Capítulo: Dialogic investigations: cultural artifacts in ESOL 

composition classes (Investigações dialógicas: artefatos 

culturais em aulas de redação de inglês como segunda 

língua) 

Pesquisador(es): Jeffery Lee Orr 

Local da pesquisa: Universidade tecnológica de engenharia no sudeste dos 
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EUA 

Sujeitos de pesquisa: 05 alunos estrangeiros no primeiro ano de curso 

universitário 

Objetivo(s): Verificar a resposta dos alunos a adesivos nos carros 

americanos como uma resposta aos seus contextos 

internacionais, demonstrando a natureza dialógica da língua 

e contribuindo para o desenvolvimento ideológico dos 

alunos. 

Aporte teórico: O conceito de dialogismo e a sua relação com significado e 

ideologia 

Conclusões: Os alunos, ao selecionarem e interpretarem os adesivos 

como enunciados, passaram a demonstrar habilidades de 

avaliar e participar da produção social de língua e, além 

disso, a perceber a relações dialógicas dos enunciados 

entre interlocutores, autores e intérpretes.  

 

Quarta Pesquisa: (p. 77-98) 

Título do Capítulo: Local creativity in the face of global domination: insights of 

Bakhtin for teaching English for dialogic communication 

(Criatividade local em face da dominação global: insights de 

Bakhtin no ensino de inglês para a comunicação dialógica 

Pesquisador(es): Angel M. Y. Lin e Jasmin C. M. Luk 

Local da pesquisa: Escola de ensino médio em Hong Kong 

Sujeitos de pesquisa: 40 alunos divididos em dois grupos 

Objetivo(s): Como o governo espera que os alunos de Hong Kong saiam 

do ensino médio com fluência no inglês, a pesquisa buscou 

verificar como a prática do ensino de Língua Inglesa reflete 

a hegemonização da língua no país e como os professores 

podem recriar a sua ação pedagógica a fim de obter uma 

comunicação dialógica com os alunos por meio do diálogo 

entre a Língua Inglesa e os estilos e as variações 

linguísticas do idioma local dos alunos e o uso da própria 

criatividade linguística deles.   
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Aporte teórico: O conceito de dialogismo e sua relação com o plurilinguismo 

e a criatividade linguística 

Conclusões: Nesta pesquisa, foi feita uma análise de falas dos alunos 

durante aulas de uma professora que não é a pesquisadora. 

Através dessas falas, com o insight da teoria bakhtiniana, 

foram feitas propostas para um ensino crítico da língua a fim 

de os alunos desenvolverem uma consciência linguística 

crítica, expandido o seu repertório das diferentes linguagens 

sociais do inglês para propósitos múltiplos. No entanto, não 

foram apresentados os resultados de uma pesquisa 

empírica, ou seja, de esses conceitos terem sido aplicados 

em sala de aula com os alunos, o que torna este artigo mais 

analítico do que, de fato, empírico.  

 

Quinta Pesquisa: (p. 99-118) 

Título do Capítulo: Metalinguistic awareness in dialogue: Bakhtinian 

considerations (Consciência metalinguística em diálogos: 

considerações bakhtinianas) 

Pesquisador(es): Hannele Dufva e Riika Alanen 

Local da pesquisa: Escola de ensino fundamental na Finlândia 

Sujeitos de pesquisa: 20 crianças entre 7 e 12 anos 

Objetivo(s): Verificar a consciência metalinguística (na ação) de alunos e 

a sua relação com a aprendizagem de língua estrangeira. 

Aporte teórico: Dialogismo e o conceito de mediação de Vygotsky 

Conclusões: O ensino de língua (estrangeira) deve ser dialógico, o que 

permite que os alunos façam descobertas sobre a língua por 

meio da observação, da reflexão, levando-os a reconhecer 

padrões linguísticos e a tornarem-se coparticipantes dessa 

consciência metalinguística.  

 

Sexta Pesquisa: (p. 119-147) 

Título do Capítulo: “Uh uh no hapana”: intersubjectivity, meaning, and the self 

(“Uh uh no hapana”: intersubjetividade, significado e o ser) 
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Pesquisador(es): Elizabeth Platt 

Local da pesquisa: Universidade americana 

Sujeitos de pesquisa: 2 alunas estrangeiras em um curso de pós-graduação em 

ensino de segunda língua 

Objetivo(s): Verificar como as alunas estabeleceriam significado a partir 

do conhecimento limitado que tinham do suaíle, língua-alvo 

das aulas, e como construiriam a sua própria identidade de 

aprendizes dessa língua.  

Aporte teórico: O conceito de dialogismo e sua relação com 

intersubjetividade e a noção de significado 

Conclusões: Em uma atividade de lacuna de informação (information 

gap), cada aluna tinha um mapa diferente do leste africano 

em que havia informações parciais. Para completar o mapa, 

elas teriam de se comunicar em suaíle. Esse tipo de 

atividade comum em ambientes de aprendizagem de 

línguas permitiu que a pesquisadora verificasse que, apesar 

de as alunas abordarem a tarefa de forma diferente, havia 

um alvo comum entre elas, o que permitiu o 

estabelecimento e a manutenção da intersubjetividade. 

Ademais, a própria diferença entre as alunas contribuiu para 

construção do entendimento, tendo em vista que, em um 

diálogo responsivo, elas criaram imagens do outro e do 

conhecimento que o outro tinha, levando-as, também, a 

perceber a sua identidade como aprendizes de uma língua 

estrangeira.  

 

Sétima Pesquisa: (p. 149-169) 

Título do Capítulo: Authoring the self in a non-native language: a dialogical 

approach to agency and subjectivity (Ter autoria de uma 

língua não nativa: uma abordagem dialógica aos conceitos 

de agente e subjetividade) 

Pesquisador(es): Gergana Vitanova 

Local da pesquisa: Universidade americana 
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Sujeitos de pesquisa: 05 imigrantes do leste europeu 

Objetivo(s): Verificar como imigrantes do leste europeu nos EUA podem 

ter autoria dos seus discursos em uma segunda língua e 

como podem exercer um papel de agente.  

Aporte teórico: Conceitos de agência e autoria, bem como o do uso da 

narrativa como uma forma de autoria 

Conclusões: Verificou-se que a falta de recursos linguísticos ao 

chegarem aos EUA levou os pesquisados a uma posição de 

enfraquecimento da identidade; entretanto, através de 

práticas discursivas com o outro e de atos de criatividade 

linguística no seu cotidiano, conseguiram restabelecer as 

suas vozes, apropriando-se de novos discursos e 

estabelecendo relações dialógicas com as quais 

conseguiam avaliar as posições semânticas do outro e 

responder a elas por meio de uma compreensão ativa. 

Nesses atos de autoria, os imigrantes passaram a resistir 

discursos monológicos de opressão do outro e a usar 

estratégias de resistência por meio da subversão de 

relações de poder de forma carnavalesca.   

 

A pesquisa de Gergana Vitanova nesta obra é apresentada de forma 

completa em Authoring the dialogic self (Dando autoria ao ser dialógico), publicado 

em 2010. No capítulo da obra Authoring the self in a non-native language: a 

dialogical approach to agency and subjectivity, ela discute algumas narrativas de 05 

(cinco) alunos, mas menciona que o número total de sujeitos de pesquisa era 08 

(oito) e que a pesquisa foi realizada em um período de dois anos. No livro Authoring 

the dialogic self, Vitanova (2010) analisa as narrativas dos oito pesquisados e 

discorre, com mais detalhes, tanto o processo da geração de dados quanto a sua 

análise. Como as conclusões são as mesmas, já que a pesquisa é a mesma, não 

apresentaremos a obra para não incorrermos em repetição. 

Por meio desses exemplos de pesquisas que utilizam total ou parcialmente o 

aporte teórico do Círculo na área de ensino de segunda língua ou de língua 

estrangeira, concluimos que o conceito recorrente entre as pesquisas foi o de 

dialogismo que, como já visto, tanto abarca vários outros conceitos do Círculo, como 
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distancia a visão de língua da ADD da Pragmática. Entretanto, como foi possível 

percebermos, nenhum das pesquisas acima está relacionada com o ensino de 

Literatura de Língua Inglesa para não nativos do inglês.  

Na introdução, foi feita a menção à obra de Cereja (2005), que é o estudo que 

mais se aproxima da nossa pesquisa. Contudo, como também apontamos, apesar 

de o autor tratar do ensino de Literatura pelo viés da ADD, ele lida com a Literatura 

em Língua Portuguesa. Consideramos esse fator um elemento distanciador entre as 

pesquisas, pois entendemos que o conhecimento limitado da LI (no nível do 

significado) dos sujeitos de pesquisa não permite uma simples ‘aplicação’ da obra de 

Cereja à presente pesquisa.  

Portanto, a fim de contemplar a proposta teórico-metodoloogica desta 

pesquisa, cabe, ainda, buscarmos algumas pesquisas na área de ensino de inglês 

como segunda língua e/ou língua estrangeira que partam dos fundamentos 

pragmáticos para a análise de textos literários em inglês, o que será o tema da 

próxima seção. 

1.8 A Pragmática e o ensino de inglês como segunda língua e/ou língua estrangeira 

 
 Em 2001, foi publicada a obra Pragmatics in language teaching (A pragmática 

no ensino de línguas), editado por Kenneth R. Rose e Gabriele Kasper.  A obra é 

dividida em 14 (quatorze) capítulos, oito dos quais apresentam pesquisas que 

utilizam conceitos da Pragmática no ensino. Eles não fazem, no entanto, nenhuma 

referência aos estudos de Jacob Mey. Usaremos os mesmos critérios da seção 

anterior: título do capítulo, pesquisador(es), local da pesquisa, sujeitos de pesquisa, 

objetivo(s), aporte teórico e conclusões. 

 

Primeira pesquisa: (p. 63-79) 

Título do Capítulo: Pragmatic and grammatical awareness: a function of the 

learning environment? (Consciência pragmática e 

gramatical: uma função do ambiente de aprendizagem?) 

Pesquisador(es): Kimberly Niezgoda e Carsten Röver 

Local da pesquisa: Honolulu e Republica Checa 

Sujeitos de pesquisa: 48 alunos de inglês nos EUA (ESL) e 124 alunos 

universitários da República Checa (EFL) 
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Objetivo(s): Verificar se os alunos, em situações de aprendizado 

diversas – ESL/EFL, apresentavam diferentes níveis de 

consciência pragmática e se o nível de proficiência dos 

alunos influenciava essa consciência.  

Aporte teórico: Conceito genérico de Pragmática e competência 

pragmática 

Conclusões: Percebeu-se que a consciência pragmática pode ser 

adquirida em um contexto de EFL e que a relação entre 

a consciência pragmática e a gramatical está mais 

vinculada à interação entre as características individuais 

de aprendizagem do aluno com o seu contexto de 

aprendizado do que com o contexto isoladamente.  

 

Segunda pesquisa: (p. 80-102) 

Título do Capítulo: Why can’t learners of JFL distinguish polite from impolite 

speech styles? (Por que alunos de japonês como língua 

estrangeira não conseguem distinguir estilos educados 

e não educados de fala?) 

Pesquisador(es): Haruko Minegishi Cook 

Local da pesquisa: Universidade do Havaí 

Sujeitos de pesquisa: 120 alunos que tiveram três semestres de estudo formal 

da língua japonesa na universidade 

Objetivo(s): Determinar se o ensino de aspectos pragmáticos da 

língua promove a consciência de estilos de fala 

(educado e não educado) em uma situação social 

específica: entrevista de emprego. 

Aporte teórico: Índices em contextos de fala (pistas contextuais) 

Conclusões: O estudo chegou à conclusão de que algumas pistas 

contextuais são mais perceptíveis do que outras, 

levando à conclusão de que, a fim de se ensinar um 

estilo específico de fala (por exemplo, o educado – 

polite) em um determinado evento de fala, é necessário 

o ensino de pistas contextuais em diversos eventos de 
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fala para que o aluno perceba a relação entre as formas 

linguísticas, seu significado social e o contexto social em 

que elas são usadas.   

 
Terceira pesquisa: (p. 103-120) 

Título do Capítulo: A longitudinal study of the development of expression of 

alignment in Japanese as a foreign language (Um 

estudo longitudinal do desenvolvimento da expressão de 

alinhamento – cooperação – no japonês como língua 

estrangeira) 

Pesquisador(es): Amy Snyder Ohta 

Local da pesquisa: Uma universidade Americana com um programa 

consolidado de ensino de japonês 

Sujeitos de pesquisa: 2 alunos no primeiro ano universitário 

Objetivo(s): Verificar como a competência interacional auxilia o 

aluno não só a reconhecer a linguagem usada pelo 

interlocutor, mas a cooperar (alinhar-se) com ele em 

determinado contexto social.   

Aporte teórico: Conceito de competência interacional 

Conclusões: Percebeu-se que o desenvolvimento da competência 

interacional permite que os alunos se tornem não só 

bons falantes, mas bons ouvintes, permitindo-lhes a 

utilização de expressões de reconhecimento e de 

cooperação. Concluiu-se que as informações 

pragmáticas que se tornam disponíveis em interações 

em sala de aula podem servir como base para 

interações fora dela, com nativos quer nos EUA quer no 

Japão.  

 
Quarta pesquisa: (p. 125-144) 

Título do Capítulo: Acquiring French interactional norms through instruction 

(A aquisição de normas interacionais do francês por 

meio da instrução) 

 



83 
 

Pesquisador(es): Anthony J. Liddicoat e Chantal Crozet 

Local da pesquisa: Uma universidade australiana 

Sujeitos de pesquisa: 10 alunos de francês no segundo ano universitário 

Objetivo(s): Verificar se normas interacionais podem ser adquiridas 

no contexto de sala de aula a partir do ensino 

contrastivo do papel cultural de um determinado 

enunciado na L1 e na L2 

Aporte teórico: Consciência pragmática 

Conclusões: Concluiu-se que as normas interacionais podem ser 

adquiridas em diferentes níveis e que os elementos 

relacionados ao conteúdo da interação foram melhor 

apreendidos do que os elementos relacionados à forma.  

 
Quinta pesquisa: (p. 145-170) 

Título do Capítulo: Inductive and deductive teaching of compliments and 

compliment responses (Ensino indutivo e dedutivo de 

elogios e de respostas aos elogios) 

Pesquisador(es): Kenneth R. Rose e Connie Ng Kwai-fun 

Local da pesquisa: City University of Hong Kong 

Sujeitos de pesquisa: 07 grupos de alunos de graduação e pós-graduação, 

totalizando 103 alunos 

Objetivo(s): Verificar se o ensino dedutivo de elogios e de suas 

respostas produz diferentes efeitos em relação ao 

ensino indutivo desse aspecto pragmático.  

Aporte teórico: Atos de fala (elogios) 

Conclusões: Verificou-se que, apesar de ambos os modos de ensino 

auxiliarem o desenvolvimento da proficiência linguístico-

pragmática, o ensino dedutivo de elogios e de suas 

respostas mostrou-se mais benéfico, tendo em vista 

que, explicitamente, provê, aos alunos, as informações 

necessárias para o desenvolvimento dessa 

competência.  

 

 



84 
 

Sexta pesquisa: (p. 171-199) 

Título do Capítulo: The role of input enhancement in developing pragmatic 

competence (O papel do aumento de input no 

desenvolvimento da competência pragmática) 

Pesquisador(es): Satomi Takahashi 

Local da pesquisa: Uma universidade no Japão 

Sujeitos de pesquisa: 138 universitários japoneses com 7 a 10 anos de estudo 

do inglês 

Objetivo(s): Verificar se o aprendizado de estratégias usadas para 

fazer pedidos era influenciado pelos diferentes graus de 

input dados aos alunos. 

Aporte teórico: Consciência pragmática por meio de informações 

metapragmáticas explícitas 

Conclusões: Verificou-se que, quando o aumento de input é realizado 

por meio de informações metapragmáticas explícitas, os 

aspectos pragmáticos ensinados eram aprendidos de 

forma mais eficaz, levando, dessa forma, ao 

desenvolvimento da competência pragmática.  

 

Sétima pesquisa: (p. 200-222) 

Título do Capítulo: Explicit and implicit teaching of pragmatic routines: 

Japanese sumimasen (O ensino explícito e implícito de 

rotinas pragmáticas: sumimasen japonês) 

Pesquisador(es): Yumiko Tateyama 

Local da pesquisa: Universidade do Havaí 

Sujeitos de pesquisa: 27 alunos de japonês básico  

Objetivo(s): Verificar se o ensino explícito de falas rotineiras, como 

sumimasen, que expressa gratidão e desculpas, é mais 

eficaz na apreensão pragmática de seus contextos do 

que o ensino implícito desses aspectos pragmáticos.  

Aporte teórico: Força ilocucionária, polidez e fatores contextuais da 

expressão sumimasen 

Conclusões: Concluiu-se que o ensino explícito de aspectos 
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pragmáticos das falas rotineiras tende a ser mais eficaz 

do que o ensino implícito no que tange aos aspectos 

pragmáticos que requerem maior formalidade no uso 

das expressões linguísticas.  

 

Oitava pesquisa: (p. 223-244) 

Título do Capítulo: Explicit instruction and JFL learner’s use of interactional 

discourse markers (Instrução explícita e o uso de 

marcadores discursivos interacionais por alunos de 

japonês como língua estrangeira) 

Pesquisador(es): Dina Rudolph Yoshimi 

Local da pesquisa: Universidade do Havaí 

Sujeitos de pesquisa: 17 alunos do terceiro ano de estudo de japonês  

Objetivo(s): Determinar se uma abordagem de ensino explícito que 

permite ampla oportunidade de prática comunicativa 

entre os alunos e feedback facilita a apreensão do uso 

de marcadores discursivos interacionais.  

Aporte teórico: Consciência metapragmática de marcadores discursivos 

nas narrativas orais 

Conclusões: A despetio das diferentes formas de aprendizado dos 

alunos, em geral, verificou-se que o ensino explícito de 

marcadores interacionais contribuiu para o seu uso em 

narrativas de eventos (telling) feitas pelos alunos.   

 

Percebemos, nessa breve amostragem, que as pesquisas se referem, em 

especial, à consciência pragmática e à discussão sobre os benefícios do ensino 

explícito (versus o ensino implícito) da Pragmática (Metapragmática) em contextos 

de ensino de L2 e não ao objeto de estudo desta pesquisa. 

As obras When voices clash de Jacob Mey (2000) e Pragmática para o 

discurso literário de Dominique Maingueneau (1996) se voltam à Literatura, mas são 

obras teóricas em que conceitos da Pragmática são explicitados e obras literárias 

são analisadas pelos autores a partir desses conceitos. Não são, portanto, obras 
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que visam mostrar como se fazem análises literárias a partir da Pragmática, o que 

estaria mais adequado às necessidades desta pesquisa.  

Ao fazermos uma busca pelo verbete literary (o verbete literature torna o 

resultado da busca muito genérico) no Journal of Pragmatics (http://www.journals. 

elsevier.com/journal-of-pragmatics), encontramos poucos artigos na área. Os que o 

fazem são, também, análises de obras literárias feitas pelos articulistas. Um exemplo 

desses artigos é o escrito por Marta Dahlgren (2005): ‘‘Preciser what we are’’: Emily 

Dickinson’s poems in translation: a study in literary pragmatics (‘‘Preciser what we 

are’: poemas de Emily Dickinson em tradução: um estudo na Pragmática Literária). 

Nele, a autora analisa três versões em Língua Espanhola de alguns poemas de 

Emily Dickinson e afirma haver, nas versões, a ausência de metrificação, a presença 

de traduções lexicais mal feitas e de estruturas sintáticas estranhas, bem como a 

total eliminação de elementos de inferência que dificultaram a compreensão dos 

poemas em espanhol.  

Entendemos que a contribuição desses estudos, novamente, torna-se parcial, 

pois eles não lidam com a questão da análise de obras literárias no âmbito do inglês 

como língua estrangeira nem tampouco com a apresentação de conceitos 

específicos da Pragmática que possam auxiliar alunos reais com conhecimento 

limitado dessa língua a melhor analisar obras literárias em sua língua original. Isso 

nos leva não só a confirmar a singularidade desta pesquisa, mas também a 

reconhecer a nossa grande responsabilidade ao executá-la.  

Passemos, portanto, à apresentação da metodologia utilizada neste estudo e 

de todos os elementos que a compreendem.  
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CAPÍTULO 2: METODOLOGIA DE PESQUISA 
 
 

Diante dos objetivos estabelecidos e da perspectiva teórica escolhida, a fim 

de responder às perguntas de pesquisa propostas, buscaremos apresentar, neste 

segmento da tese, em primeiro lugar, o corpus a ser analisado, que compreende três 

conjuntos: as DCN de Letras, os exercícios de análise literária e os relatos finais dos 

alunos (stimulated recall). Posteriormente, mostraremos o contexto da pesquisa, o 

perfil dos alunos sujeitos de pesquisa, as três fases da geração de dados e o nosso 

posicionamento enquanto pesquisador/professor desses alunos.   

É importante a menção de que o projeto de pesquisa foi submetido ao 

Conselho de Ética em Pesquisa da PUC-SP, tendo sido aprovado e protocolado sob 

o número 054/2011.  

2.1 Corpus da pesquisa 
 
 O corpus desta pesquisa é compreendido de três conjuntos, que serão 

detalhados a seguir. 

2.1.1 As DCN de Letras 
 

 O documento oficial intitulado “Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

Letras” é a combinação dos Pareceres CNE/CES 492/2001, homologado em 9 de 

julho de 2001, e CNE/CES 1.363/2001, homologado em 25 de janeiro de 2002. 

Esses pareceres foram estabelecidos como as DCN de Letras pela Resolução 

CNE/CES 18, em 13 de março de 2002.    

 O Parecer CNE/CES 492/2001 trata das competências e habilidades do 

egresso de Letras, sendo esse documento mais pertinente a esta pesquisa. O 

Parecer CNE/CES 1.363/2001 discute apenas os elementos do Projeto Pedagógico 

do Curso e a carga horária do bacharelado e da licenciatura, não sendo, portanto, 

relevante para essa discussão. 

O Parecer CNE/CES 492/2001 apresenta as diretrizes curriculares para os 

cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, Comunicação Social, 

Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia. As Diretrizes 

Curriculares para o curso Letras apresentam, primeiramente, uma introdução sobre 

a concepção de universidade e de currículo e, em seguida, os seguintes subtópicos: 
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perfil dos formandos, competências e habilidades, conteúdos curriculares, 

estruturação do curso e avaliação. 

A fim de nos atermos aos objetivos propostos nesta pesquisa, examinaremos 

apenas o perfil dos formandos preconizado por esse documento e as competências 

e habilidades esperadas para o profissional de Letras. 

Em primeiro lugar, é importante a menção de que, segundo o documento, 

espera-se que o formando seja um profissional interculturalmente competente, 

lidando, em especial, com a linguagem verbal em contextos orais e escritos. Para 

tal, ele precisa dominar o uso da língua em seu aspecto estrutural, funcional e 

cultural, sabendo refletir criticamente sobre temas relativos aos conhecimentos 

linguísticos e literários. 

A fim de obter esse perfil, o formando precisa desenvolver competências e 

habilidades durante a sua formação acadêmica. Entre elas, o documento cita o 

domínio do uso da língua portuguesa ou de uma língua estrangeira, em contextos 

orais e escritos bem como na recepção e produção de textos. Ademais, o graduando 

em Letras deve ter uma concepção de língua que extrapole os limites puramente 

estruturais, percebendo-a “como um fenômeno psicológico, educacional, social, 

histórico, cultural, político e ideológico” (BRASIL, 2001, p. 30). Por fim, precisa ter 

uma visão crítica de diferentes perspectivas teóricas ligadas aos estudos linguísticos 

e literários, pois elas fundamentam a sua formação profissional. 

É com base, portanto, nesse perfil de profissional, que este estudo buscará, 

na ADD e na Pragmática, fundamentos teóricos que auxiliem os alunos a fazer 

análises de obras literárias em Língua Inglesa e, consequentemente, a ampliar os 

seus conhecimentos dessa LE.  

2.1.2 Exercícios de Análise Literária  
 

Os exercícios AL ou atividades AL são atividades de perguntas de análise de 

nove contos da autora afro-americana Alice Walker (2001) em sua obra In love & 

trouble: stories of black women (2001): Strong Horse Tea, The Revenge of Hannah 

Kemhuff, Everyday Use, Roselily, The welcome table, The diary of an African nun, 

Her sweet Jerome, We drink the wine in France e To hell with dying. A escolha 

desses contos não foi aleatória, mas seguiu os seguintes critérios: 
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a. extensão: demos preferência a contos pequenos da obra, tendo em vista o 

pequeno tempo de trabalho com cada conto; 

b. teor social: com vistas à nossa preferência por temas relacionados a 

problemas sociais como o racismo, a discriminação contra a mulher e, 

nesse caso, a mulher afro-americana, selecionamos contos de Alice 

Walker que evidenciassem esses temas; 

c. relação temática com o mestrado: tendo em vista que, no mestrado, 

desenvolvemos pesquisa referente ao preconceito racial em obras 

literárias (brasileiras e americanas), contos com essa temática foram 

escolhidos com vistas à criação de uma conexão direta com o mestrado, 

pois o material desenvolvido na dissertação poderia ser utilizado como 

instrumento de leitura nas três fases; 

d. dialogicidade: escolhemos nove contos da mesma obra de Alice Walker, 

permitindo que os alunos estabelecessem relações dialógicas entre eles. 

 

Esses contos foram trabalhados nas três fases de levantamento dos dados da 

pesquisa: na primeira fase – Strong Horse Tea, The Revenge of Hannah Kemhuff, 

Everyday Use; na segunda fase – Roselily, The welcome table, The diary of an 

African nun; e na terceira fase – Her sweet Jerome, We drink the wine in France, To 

hell with dying. É importante ainda mencionar que o número de contos em cada fase 

foi o mesmo (três) para que não houvesse nenhum tipo de assimetria entre as fases. 

 

2.1.3 Relato final (stimulated recall) 
 

O relato final dos alunos (stimulated recall) refere-se à sua experiência 

durante a execução dos exercícios AL. O objetivo desse relato é aferir se elementos 

situacionais, como cansaço, estresse, ansiedade, etc., ou contextuais, como nível 

linguístico, tempo de estudo do inglês, etc., contribuíram para o bom ou o mau 

andamento da análise literária.  

Os relatos finais serão apresentados na seção 2.4, ao se apresentarem as 

três fases da geração de dados. Passaremos, portanto, ao contexto desta pesquisa. 
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2.2 Contexto da Pesquisa 
 
 A fim de explicitarmos o contexto desta pesquisa, é necessário dizer que ela 

foi feita em fases distintas e que o contexto de cada fase também foi diferente. 

Obviamente, há elementos comuns às três fases, mas cada uma trouxe um nível de 

complexidade de execução diferente das demais. 

  As três fases foram realizadas com alunos do curso de Letras de uma 

universidade particular na zona leste da cidade de São Paulo. Essa universidade 

havia adotado um sistema de ensino diferenciado para os cursos de bacharelado e 

de licenciatura: o ensino em módulos (modular) e não em disciplinas (seriado). 

Dessa forma, a cada semestre, os alunos estariam envolvidos em um módulo 

diferente, que era subdividido em unidades curriculares. Cada unidade curricular 

poderia ser dividida em duas ou mais bases (o que seria mais próximo daquilo que 

entendemos por disciplina). No entanto, essas bases precisariam dialogar entre si, 

tendo em vista que elas faziam parte de uma só unidade curricular. É importante a 

lembrança de que o ensino modular não depende do semestre em que o aluno se 

encontra. Há duas consequências desse tipo de modalidade de ensino: (1) nenhuma 

unidade curricular pode ser pré-requisito de outra, buscando a ‘autonomia’ da 

unidade; e (2) os alunos, mesmo em semestres diferentes, podem ser matriculados 

na mesma unidade curricular. Isso resultou, como veremos posteriormente, na 

presença de alunos de diferentes semestres do curso de Letras participando da 

pesquisa na primeira fase.  

 Além das unidades curriculares, os alunos teriam, como apontado no Parecer 

CNE/CP 28/2001, de fazer 200 horas de atividades programadas (chamadas, nessa 

universidade, de AACC - Atividades Acadêmicas, Científicas e Culturais). Dessas 

200 horas, a universidade normatizou que 100 deveriam ser realizadas por meio de 

cursos oferecidos aos alunos na universidade. Foi por meio desses cursos que as 

outras duas fases da pesquisa (segunda e terceira fases) aconteceram. 

Semelhantemente ao que acontecia nas unidades curriculares, os participantes das 

AACC poderiam estar em qualquer semestre do curso.  

 A primeira fase da pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2011, fase 

inicial do doutorado, durante a base Ensino de literatura em Língua Inglesa, parte da 

unidade curricular Ensino de Língua Inglesa e Literatura. Como as aulas teriam de 

focar o ensino de literatura em Língua Inglesa, foi acordado com os alunos que se 
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faria um trabalho de ensino de literatura com base nos conceitos da Pragmática. 

Explicamos que as atividades de análise literária que seriam feitas ao longo do 

semestre faziam parte da pesquisa de doutorado, não estando os alunos, de forma 

alguma, pressionados a fazer os exercícios propostos. Para evitar qualquer tipo de 

constrangimento, as notas referentes às verificações de aprendizagem estavam 

relacionadas a trabalhos pedidos e a avaliações que usavam, como base, os 

conceitos da Pragmática em si. Nenhuma atividade da pesquisa foi utilizada como 

instrumento de avaliação.  

 A segunda fase ocorreu no primeiro semestre de 2012, momento em que o 

projeto, agora em fase de ampliação, recebeu o título Fundamento dialógicos e 

pragmáticos para o ensino-aprendizagem do texto literário em Língua Inglesa. O 

título atual da tese só foi pensado após a segunda banca de qualificação. 

 A explicação desse contexto tornou-se necessária para entendermos a 

segunda fase da pesquisa, voltada aos conceitos da ADD, que aconteceu em 

decorrência de mudanças conceituais ocorridas com o sujeito-pesquisador. Doutra 

forma, o ensino dos conceitos da ADD na segunda fase tornar-se-ia artificial. Em 

relação, ainda, a essa fase, é importante esclarecer que não foi possível realizá-la 

durante uma base de ensino, já que a unidade curricular nesse semestre era 

Descrição da Língua Inglesa. Diante disso, criamos a AACC Análise dialógica do 

discurso: literatura. Como ela foi oferecida aos alunos dos turnos da manhã e da 

noite, alunos de vários semestres participaram dessa atividade programada, com 

níveis diferentes de conhecimento da Língua Inglesa.  

 Durante a Primeira Qualificação, os professores membros da banca 

aconselharam a realização de uma terceira fase, em que os conceitos da ADD e da 

Pragmática fossem ensinados e outros três contos, analisados pelos alunos. Essa 

terceira fase foi realizada no segundo semestre de 2012 por meio da AACC 

Contribuições da Pragmática e da ADD para a análise do texto literário em Língua 

Inglesa. Nesse semestre, a unidade curricular era Língua, Cultura e Literatura Norte-

Americana, e coube-nos ministrar a base Literatura Norte-Americana, o que 

impediria de o trabalho de pesquisa ser feito durante as aulas da base, já que os 

alunos teriam de ter um estudo panorâmico da Literatura Americana, não podendo 

ficar limitados à obra de Alice Walker. Nessa AACC, oferecida na pré-aula da noite, 

havia alunos de diferentes semestres do curso de Letras, com diferentes níveis de 

conhecimento da Língua Inglesa.  
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 Após o entendimento de como se deu a ‘criação’ dessas fases da pesquisa, 

faz-se necessário apresentar os procedimentos metodológicos utilizados  durante as 

três fases, tema da próxima seção.  

2.2.1 Procedimentos metodológicos durante as três fases da pesquisa 
 

 Com já mencionado, a primeira fase aconteceu durante a base Ensino de 

Literatura em Língua Inglesa. Como a pesquisa aconteceu durante as aulas do 

semestre, foi possível ensinar os conceitos da Pragmática e fazer a análise dos 

contos de forma mais sistemática. O calendário abaixo mostra como aconteceram as 

aulas durante a pesquisa.  

 
 Percebe-se, pelo calendário, que o ensino dos conceitos da Pragmática 

antecedia a análise dos contos. Antes do exercício AL1, foram ensinados e 

praticados os conceitos de pressuposto e subentendido; antes de se fazer o 

exercício AL2, os conceitos de referência pronominal, aspecto verbal, atos de fala e 

atos pragmáticos de fala; e antes do exercício AL3, os conceitos de discurso e voz. 
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 Nota-se, ainda, que, em dias anteriores à execução dos exercícios de análise 

literária, havia uma discussão sobre os contos. Essa discussão consistia na leitura 

do professor, em voz alta, dos contos, buscando ajudar os alunos a compreender o 

seu enredo. A discussão, em si, permanecia no campo do enredo e, não, no campo 

pragmático-discursivo, tendo em vista que qualquer informação tendenciosa nossa, 

como pesquisador e professor, poderia comprometer a execução das atividades dos 

alunos. 

 É necessário esclarecer, ainda, que os alunos tiveram a oportunidade de ler a 

seção 1.2 sobre as teorias racistas e a seção 2.2 sobre a segregação legalizada nos 

EUA da dissertação Paralelo entre O Mulato de Aluízio de Azevedo e The House 

behind the cedars de Charles Chestnutt: preconceitos e contradições (MELO JR., 

2007). Essa leitura permitiu que os alunos conhecessem o contexto de segregação 

legalizada (Jim Crowism) em que os negros americanos estavam inseridos. 

 Na segunda fase, os procedimentos tiveram de mudar um pouco devido ao 

fato de as aulas acontecerem em AACCs no período pós-aula da manhã e na pré-

aula da noite, conforme os calendários abaixo. 
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 Podemos perceber que o número de aulas nessa fase é bem menor do que o 

número de aulas da fase 1, o que levou a um estudo mais ‘compacto’ das teorias e a 

uma seleção restrita de conceitos a serem discutidos. O estudo dos conceitos 

também era intercalado com as análises literárias, mas, devido ao estudo dos 

conceitos ter de ser feito em um só dia, a dificuldade apresentada nesta fase refere-

se ao aluno que, por alguma razão, tenha estado ausente no dia do estudo desse 

conceito, pois a sua análise do exercício AL com base naquele conceito ficaria 

comprometida. 

 Semelhantemente à fase anterior, foi feito o pedido de que os alunos lessem 

os excertos da dissertação de mestrado. Como já foi mencionado, como as AACCs 

podem ser feitas por qualquer aluno independentemente do semestre em que estão, 

alguns alunos que participaram da fase 1 também participaram da fase 2. A 

discussão sobre os contos também ocorreu de forma semelhante à fase 1. O 

diferencial nessa fase foi a atividade diagnóstica, que será explicada na seção 2.4.2.  

 Em relação à fase 3 da pesquisa, ela teve de ser feita também em uma 

AACC. A diferença procedimental referiu-se ao fato de que os conceitos da ADD e 

da Pragmática foram ensinados antes da execução dos exercícios de análise 

literária. O cronograma abaixo mostra como aconteceram as atividades desta fase.  
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 Após o ensino de conceitos da Pragmática e da ADD, que aconteceu em 

quatro aulas, iniciamos o mesmo procedimento das fases anteriores: havia a leitura 

em voz alta dos contos para que os alunos entendessem o seu enredo para, depois, 

ser feita a atividade de análise literária. O diferencial dessa fase é que cada 

exercício AL continha perguntas com base nos conceitos das duas áreas. Os alunos 

tiveram a oportunidade de ler o texto da dissertação mencionado nas fases 

anteriores, pois ele auxiliaria as análises que os alunos fariam.  

 É importante a menção de que, nas fases 2 e 3, como a leitura do excerto da 

dissertação não poderia ser obrigatória, já que os alunos estavam fazendo um curso 

‘opcional’ e a aprovação era dada pela frequência, nem todos os alunos leram o 

texto, o que pode ter comprometido, também, a execução das análises literárias.  

 Dando continuidade ao esclarecimento dos aspectos metodológicos desta 

pesquisa, passaremos à apresentação do perfil dos alunos participantes antes de 

mostrarmos como se deu a geração de dados em cada fase da pesquisa.  

2.3 Os alunos sujeitos de pesquisa 
 
 O Relatório Final da Avaliação Institucional 2010/2012 da Comissão Própria 

de Avaliação (CPA) da universidade onde a pesquisa foi realizada, publicado em 
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2012, apresenta alguns dados que podem auxiliar na compreensão do perfil dos 

alunos que se matriculam nessa universidade e, especificamente, no curso de 

Letras. 

 Segundo o documento, 54,2% dos alunos matriculados na universidade são 

do sexo feminino e 73% estão na faixa etária de 20 a 30 anos. 81,4 % deles moram 

na zona leste, região onde está localizada a universidade. Esse perfil geral não vai 

de encontro aos dados apresentados por outro documento da universidade, a saber 

o Relatório do perfil do aluno, publicado em 2010. Esse foi o último relatório a que 

tivemos acesso, pois, como as avaliações nessa universidade são trienais, o 

próximo relatório só seria publicado em 2013, quando não mais estaríamos na IES. 

 Segundo o Relatório do perfil do aluno, no curso de Letras, 80% dos alunos 

matriculados são do sexo feminino e 69,4% estão na faixa etária dos 20 a 31 anos. 

Em relação à região onde residem, o relatório mostra que 91,4% moram na zona 

leste também, sendo esse dado o mesmo tanto para os alunos que estudam pela 

manhã, pois deslocam-se aos seus locais de trabalho (em qualquer região de São 

Paulo) depois da aula, quanto para os que fazem o curso no período da noite, já que 

vêm dos seus locais de trabalho (em qualquer região de São Paulo) para assistir às 

aulas.  

 O relatório também apontou para o fato de que 73% dos alunos são 

responsáveis pelo pagamento da sua própria mensalidade, não dependendo de pais 

ou de instituições para seus compromissos financeiros com a universidade. Esse 

fato é importante, pois mostra que o aluno dessa IES precisa trabalhar para pagar os 

seus estudos, o que, muitas vez, leva ao fato de o trabalho ficar em primeiro plano e 

os estudos, em segundo, mesmo sendo esse curso um de formação profissional, ou 

seja, uma licenciatura. Esse dado pode trazer consequências em questões voltadas 

à assiduidade do aluno durante a geração de dados nas três fases da pesquisa, sem 

falar no cansaço com o qual os alunos que estudam à noite chegam à sala de aula, 

já prejudicando o seu rendimento. 

  Quanto ao nível de conhecimento que os alunos têm da Língua Inglesa, 

preferimos mostrar esses dados durante a apresentação dos sujeitos de pesquisa 

em cada fase, ou seja, nas seções 3.2 (primeira fase), 4.2 (segunda fase) e 5.2 

(terceira fase). Cabe agora mostrar como será feita a geração de dados, tema da 

próxima seção. 

 



97 
 

2.4 Geração de Dados 
 

Nesta seção, serão apresentadas as três fases da geração de dados 

realizadas no primeiro semestre de 2011 (primeira fase), no primeiro semestre de 

2012 (segunda fase) e no segundo semestre de 2012 (terceira fase).  

 

2.4.1 Primeira fase 
 
 

Na primeira fase, 34 (trinta e quatro) alunos participaram efetivamente da 

pesquisa durante o primeiro semestre de 2011 durante a Unidade Curricular Ensino 

de Língua Inglesa e Literaturas, preenchendo o TCLE (Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido) e respondendo aos exercícios AL.  

Durante as aulas da base Ensino de Literatura, os alunos estudaram os 

conceitos da Micropragmática (referência, tempos verbais, pressupostos, 

subentendidos e atos de fala), da Macropragmática (pressupostos pragmáticos e 

atos pragmáticos) e da Pragmática Literária (discurso e voz). Esses conceitos foram 

utilizados em diferentes exercícios para, assim, serem usados na análise dos contos 

trabalhados nessa fase. 

A seleção desses conceitos da Pragmática justifica-se pela necessidade de o 

aluno compreender não apenas noções de análise literário-pragmática, como 

discurso e voz, mas também componentes linguísticos como aspectos verbais e 

referências pronominais que os ajudassem na análise dos contos. Ademais, os 

conceitos de pressupostos, subentendidos e atos de fala, não no campo semântico 

apenas, mas no pragmático, visaram à análise, pelo aluno, do componente não 

verbal dos enunciados (quer literários ou não). Diante disso, buscamos, através 

desses conceitos, o desenvolvimento do conhecimento linguístico-pragmático do 

aluno e a sua compreensão de textos literários. 

Foi possível verificar, na seção 2.2.1, a partir do cronograma, que três 

exercícios AL foram respondidos pelos alunos, sendo o primeiro referente ao conto 

Strong Horse Tea, o segundo ao conto The Revenge of Hannah Kemhuff e o terceiro 

ao conto Everyday Use. Abaixo encontram-se as três atividades de análise da 

primeira fase. 
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Exercício de análise 1: Strong Horse Tea 
 
 
Até esse momento do nosso curso, verificamos a pertinência de algumas 
ferramentas da Pragmática, área da Linguística voltada ao estudo do uso da língua 
por seus usuários reais, concretos, na análise de textos literários. Compreendemos 
que textos orais e escritos estão permeados de pressupostos e subentendidos. 
Diante disso, ao participarmos da enunciação (nesse caso literária), buscamos ser 
co-enunciadores do discurso literário através da compreensão desses pressupostos 
e dessas enunciações. Com isso em mente, peço que respondam às perguntas 
abaixo conforme a sua compreensão do conto Strong Horse Tea.  
 
Pensando no enredo do conto, o que é pressuposto e subentendido nos excertos 
abaixo:  
 
1. Rannie está conversando com o carteiro: (p. 91) 

She (Rannie) clung to the side, gabbing away (chatting) about “Snooks” and 
“NEWmonia” and “shots” (vaccine) and how she wanted a REAL doctor. 

___________________________________________________________________ 
 
2. Discurso do narrador ou do carteiro? (p. 91) 

Why did colored folks always want you to do something for them? 
___________________________________________________________________ 
 
3. Pensamento do carteiro (p. 91) 

Magic that if it didn't work on whites probably would on blacks. 
___________________________________________________________________ 
 
4. Respostas do carteiro aos apelos de Rannie Mae: (p. 91) 

"We'll see what we can do!" "We'll do what we can!" 
___________________________________________________________________ 
 
5. Por que Ronnie ficou pálida? (p. 94) 

"He (the mailman) done fetched the doctor," Sarah said, rubbing her dish with her 
hand.  "What you reckon brung me over here in this here flood? Wasn't no desire 
to see no rainbows, I can tell you."  
Rannie Toomer  paled. 

___________________________________________________________________ 
6. O que você entendeu sobre o “strong horse tea”? O que seria esse tea? 
___________________________________________________________________ 
 
7. O que aconteceu com Snooks? (p. 97) 
(...) the frail breathing had stopped with the thunder, not to come again. 
___________________________________________________________________ 
 
8. Você acredita que o conhecimento de pressupostos e subentendidos ajudou-o(a) 

a ampliar seus conhecimentos da Língua Inglesa? Por quê? 
___________________________________________________________________ 
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9. Você acredita que o conhecimento de pressupostos e subentendidos ajudou-o(a) 
a melhor entender a enunciação literária? Por quê? 

___________________________________________________________________ 
 
 
Nome: ________________________________________________Semestre: _____ 
 
Lembre-se de que o nome é para o controle do pesquisador. Em nenhum 
momento da pesquisa, o nome do pesquisado será revelado. 
 
 

Exercício de análise 2: The Revenge of Hannah Kemhuff 
 
Até esse momento do nosso curso, verificamos a pertinência de algumas 
ferramentas da Pragmática (pressupostos e subentendidos) na análise de textos 
literários. Dando continuidade aos estudos pragmáticos, percebemos a importância 
do entendimento dos aspectos verbais e as relações de tempo (speech time, event 
time e reference time), bem como dos atos de fala (locutionary act, illocutionary act e 
perlocutionary act) 14.  
Responda às perguntas abaixo sobre o conto The Revenge of Hannah Kemhuff. 
 
1. Pensando no aspecto perfeito do verbo, estabeleça a relação de tempo do 

seguinte enunciado de Hannah: 
“And that’s when I began to notice that all the people in the black line had dressed 
themselves in tatters.” (p. 64) 
Passado simples: _____________________________________________________ 
Passado perfeito: _____________________________________________________ 
 
Qual a importância desse enunciado no contexto do enredo? 
 
___________________________________________________________________ 
 
2.  Pensando nas relações de tempo, analise a fala de Hannah no relato da sua 

vida a Tante Rosie: 
“(...) I have always been proud. My father, you know, used to be one of the biggest 
colored peanut growers in Cherokee County and we never had to ask nobody for 
nothing.” (p. 62). 
Speech time: ________________________________________________________ 
Event time: __________________________________________________________ 
Reference time: ______________________________________________________ 
 
Qual a importância desse enunciado para o entendimento do conto? 
___________________________________________________________________ 
 
3. O que podemos pressupor sobre a posição de Sarah em relação aos negros a 

partir dos enunciados abaixo? 

14 Locutionary act – o enunciado; illocutionary act – a função ou intenção ao enunicar; perlocutionary 
act – o efeito produzido. 
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Narradora: “I work for Tantie Rosie, the rootworker. I’m learning the profession.” (p. 
75). 
Sarah: “Whatever for? (...) everybody always said that rootworking was just a whole 
lot of n-----, I mean colored foolishness.” (p. 75) 
(...)  
Narrator: “Prove?” (p. 75) 
Sarah: “Why, not that I’m afraid of any of this nigger magic!” (p. 76). 
___________________________________________________________________ 
 
4. Pensando nos atos de fala, analise o ato locucionário (declaration) abaixo. 
Locutionary act: Narrador: “What Mrs. Kemhuff wants are some nail parings, not 
many, just a few; some hair (that from a comb will do), some water and some feces – 
and if you don’t feel like doing either number one or number two, I will wait – and a bit 
of clothing, something with some of your odor on it.” (p. 78) 
Illocutionary act: ______________________________________________________ 
Perlocutionary act: ____________________________________________________ 
 
5. A partir dos contos Strong Horse Tea e The Revenge of Hannah Kemhuff, qual é 

a concepção da mulher negra que você constrói nessas enunciações? 
___________________________________________________________________ 
 
6. Você acredita que o conhecimento de aspectos verbais, relações de tempo e 

atos de fala ajudou-o(a) a ampliar seus conhecimentos da Língua Inglesa? Por 
quê? 

___________________________________________________________________ 
 
7. Você acredita que o conhecimento de aspectos verbais, relações de tempo e 

atos de fala ajudou-o(a) a melhor entender a enunciação literária? Por quê? 
___________________________________________________________________ 
 
 
Nome: ____________________________________________Semestre: _________ 
 
Lembre-se de que o nome é para o controle do pesquisador. Em nenhum 
momento da pesquisa, o nome do pesquisado será revelado. 

 
 

Exercício de análise 3: Everyday Use 
 
Durante este semestre, verificamos a pertinência de algumas ferramentas da 
Pragmática na análise de textos literários. Dando continuidade aos estudos 
pragmáticos, adicionamos o estudo dos diversos discursos (direto, indireto e indireto 
livre). Responda às perguntas abaixo sobre o conto Everyday Use. 
 
1. O conto em estudo é narrado em primeira pessoa. A narradora, mãe de Maggie e 

Dee, faz a seguinte pergunta: 
“Who can even imagine me looking a strange man in the eye?” (p. 49) 
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Que pressupostos/subentendidos podemos estabelecer em relação à posição 
racial/social que a narradora acredita ter? 
___________________________________________________________________ 
 
2.  Analise as orações abaixo em discurso direto. 
 
“Wa-su-zo-Tean-o!” she (Dee) says, coming on in that gliding way the dress makes 
her move. (…) and he (Dee’s partner) follows up with “Asalamalakim, my mother and 
sister!” 
 
Qual a importância dos verbos say e follow estarem no presente nesse discurso 
direto?  
___________________________________________________________________ 
 
3. O que podemos pressupor/subentender sobre a posição de Maggie na herança 

cultural (heritage)  dos negros a partir do discurso direto da narradora? 
 

“She can always make some more.” I said. “Maggie knows how to quilt.” 
___________________________________________________________________ 
 
O que podemos pressupor/subentender sobre a posição de Dee na herança cultural 
(heritage)  dos negros a partir do discurso da narradora? 

 
Mama: “What would you do with them (the quilts)? 
Dee: “Hang them,” she said. 
___________________________________________________________________ 
 
4. O que podemos pressupor/subentender sobre o conflito de concepção de 

heritage na fala de Dee, que é apresentada em discurso direto. 
“Your heritage,” she said. And then she turned to Maggie, kissed her, and said, “You 
ought to try to make something of yourself, too, Maggie. It’s really a new day for us. 
But from the way you and Mama still live you’d never know it.” 
 
___________________________________________________________________ 
 
5. Ao comparar os três contos que trabalhamos neste semestre, qual é a visão da 

mãe negra representada nas três obras? 
___________________________________________________________________ 
 
6. Você acredita que o conhecimento dos diferentes tipos de discurso ajudou-o(a) a 

ampliar seus conhecimentos da Língua Inglesa? Por quê? 
___________________________________________________________________ 
 
7. Você acredita que o conhecimento dos diferentes tipos de discurso ajudou-o(a) a 

melhor entender a enunciação literária? Por quê? 
___________________________________________________________________ 
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Nome: ____________________________________________Semestre: _________ 
 
Lembre-se de que o nome é para o controle do pesquisador. Em nenhum 
momento da pesquisa, o nome do pesquisado será revelado. 
 
 

Como já mencionado, também foi pedido aos alunos que respondessem ao 

questionário intitulado Relato Final (stimulated recall). Eles o fizeram no dia 17 de 

junho, no final do semestre, após a execução de todos os três exercícios AL.  

 

Stimulated Recall  
Caro(a) aluno(a), 

 

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer-lhe por ter respondido aos exercícios de 

análise dos contos literários Strong Horse Tea, The Revenge of Hannah Kemhuff e 

Everyday Use. Peço, ainda, que responda às perguntas abaixo sobre o seu 

conhecimento da Língua Inglesa e sobre a sua experiência durante a execução dos 

exercícios. 

 

1. Como você considera o seu conhecimento do inglês? 

 Básico    Intermediário   Avançado      Proficiente 

 

2. Você é professor(a) de inglês? 

 Sim. Há ____________ ano(s). 

 Não.  

3. Você estudou inglês 

 apenas no ensino regular. 

 apenas em cursos livres. 

 no ensino regular e em cursos livres. 

4. Quanto tempo você tem de aprendizado formal de inglês?  

___________________________________________________________________ 

 

5. Alguma observação importante sobre a sua formação em Língua Inglesa? Por 

favor, escreva abaixo. 

___________________________________________________________________ 
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6. Como você se sentiu ao fazer os exercícios de análise literária a partir da 

pragmática? 

Exemplos: nervoso(a), ansioso(a), temeroso(a), contente, desafiado(a), tranquilo(a), 

etc. 

___________________________________________________________________ 

7. Que fatores ajudaram-no(a) a responder às perguntas das análises dos contos? 

___________________________________________________________________ 

 

8. Que fatores dificultaram a sua análise dos contos? 

___________________________________________________________________ 

 

9. Em termos gerais, como foi a sua experiência de participar da pesquisa 
Linguística Aplicada: aportes da pragmática para a análise literária? 

___________________________________________________________________ 

10. Em termos gerais, você acredita que o uso da Pragmática ajudou-o(a) tanto no 

desenvolvimento da sua competência linguística da Língua Inglesa quanto nas 

análises literárias de obras escritas em inglês? 

___________________________________________________________________ 

 
 
Nome: ____________________________________________Semestre: _________ 
 
Lembre-se de que o nome é para o controle do pesquisador. Em nenhum 
momento da pesquisa, o nome do pesquisado será revelado. 
 

2.4.2 Segunda fase 
  
 Na segunda fase, 22 alunos participaram da AACC (Atividades Acadêmicas, 

Científicas e Culturais) Análise Dialógica do Discurso: Literatura durante o primeiro 

semestre de 2012. A AACC aconteceu no período da pós-aula da manhã (quintas-

feiras, das 11h10 às 12h10) e no período da pré-aula da noite (sextas-feiras, das18h 

às 19h) durante os meses de março a junho. A AACC não era obrigatória, e os 

alunos que dela participaram estavam cientes de que as atividades nela realizadas 

faziam parte desta pesquisa de doutorado. Não houve avaliações durante o curso, e 

os alunos receberam 30 (trinta) horas de AACC por sua participação. Somente os 
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alunos que não preencheram o TCLE no primeiro semestre de 2011 fizeram-no 

nesse momento. 

Durante as aulas de AACC, os alunos visitaram as teorias do Círculo sobre 

palavra, enunciado, compreensão e relações dialógicas. A escolha desses temas da 

ADD resultou da necessidade de o aluno compreender os elementos verbais e não 

verbais das palavras e/ou dos enunciados literários, bem como perceber que a 

compreensão é dialógica: o aluno estabelece uma relação de diálogo com cada 

conto em estudo. Além disso, para que a sua análise seja executada de forma a 

contemplar os enunciados concretos (contos), o aluno buscou verificar as relações 

dialógicas que os contos estabelecem entre si e com o contexto social e histórico da 

mulher afro-americana.  

Os alunos responderam a exercícios AL sobre os contos Roselily, The 

welcome table e The diary of an African nun. Além deles, também serviu como dado 

de análise desta pesquisa um relato final dos alunos (stimulated recall) sobre a sua 

experiência durante a execução dos exercícios AL.  

  Como foi possível perceber no cronograma apresentado na seção 2.2.1, 

nessa segunda fase, foi usado, como amostra, um instrumento de verificação da 

compreensão dos alunos de textos literários em inglês (atividade diagnóstica). Para 

tal, utilizamos um pequeno conto de Alice Walker intitulado Petunias (1982). O 

critério de seleção desse conto foi, de fato, a sua extensão, tendo em vista que 

procuramos utilizar um conto de poucos parágrafos. 

Essa atividade foi realizada tanto com os alunos da quinta-feira quanto com 

os da sexta-feira, conforme a tabela abaixo: 

 

Data Atividade Grupo 

01/03/2012 Atividade diagnóstica: Petunias Quinta-feira 

02/03/2012 Atividade diagnóstica: Petunias Sexta-feira 

 

Essa atividade diagnóstica foi aplicada novamente no final do curso AACC, 

visando aferir a compreensão dos alunos do mesmo texto literário após o trabalho 

durante esse curso. A tabela abaixo apresenta as datas da execução dessa 

atividade: 
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Data Atividade Grupo 

24/05/2012 Atividade diagnóstica: Petunias Quinta-feira 

25/05/2012 Atividade diagnóstica: Petunias Sexta-feira 

 

Atividade Diagnóstica  
Prof. Orison Bandeira 

 
Nome: ________________________________________________ Data: ______________ 
 

 
 
Free Writing: Escreva o que você compreendeu do conto acima. 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Percebemos, a partir do cronograma, que três exercícios AL foram 

respondidos pelos alunos, sendo o primeiro referente ao conto Roselily, o segundo 

sobre The welcome table e o terceiro a respeito do conto The diary of an American 

nun. Abaixo estão as três atividades de análise da segunda fase. 
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Exercício de análise 1: Roselily 
 
Até esse momento do nosso curso, estudamos os conceitos de palavra e de 
enunciado conforme apresentados no texto O problema do texto na linguística, na 
filologia e em outras ciências humanas (BAKHTIN, 2003b). Com isso em mente, 
peço que responda às perguntas abaixo conforme a sua compreensão do conto 
Roselily.  
 
 
1. Com base nos conceitos de palavra e enunciado, como você compreende as 

palavras e os enunciados abaixo no conto Roselily? 
 
a. quicksand (p. 3) 
___________________________________________________________________ 
 
b. veil (p. 3) 
___________________________________________________________________ 
 
c. She thinks of ropes, chains, handcuffs, his religion. (p. 4) 
___________________________________________________________________ 
 
d. She wonders how to make new roots. (p. 6) 
___________________________________________________________________ 
 
e. Her husband would free her. A romantic hush. Proposal. Promises. A new life! 
Respectable, reclaimed, renewed. Free! In robe and veil. (p. 7) 
___________________________________________________________________ 
2. Você acredita que o estudo dos conceitos de palavra e enunciado ajudou-o(a) a 

ampliar seus conhecimentos da Língua Inglesa? Por quê? 
___________________________________________________________________ 
 
3. Você acredita que o estudo dos conceitos de palavra e enunciado ajudou-o(a) a 

melhor entender a enunciação literária? Por quê? 
___________________________________________________________________ 
 
 
Nome: ____________________________________________Semestre: _________ 
 
Lembre-se de que o nome é para o controle do pesquisador. Em nenhum 
momento da pesquisa, o nome do pesquisado será revelado. 
 

 
Exercício de análise 2: The Welcome Table 

 
Até esse momento do nosso curso, estudamos os conceitos de palavra, de 
enunciado e de compreensão conforme apresentados no texto O problema do texto 
na linguística, na filologia e em outras ciências humanas (BAKHTIN, 2003b). Com 
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isso em mente, peço que responda às perguntas abaixo conforme a sua 
compreensão do conto The Welcome Table.  
 
 
1. Com base no conceito de compreensão, como você compreende o título do 

conto The Welcome Table? 
___________________________________________________________________ 
 
2. Pensando no conceito de enunciado completo, como você entende os 

anunciados abaixo? 
 

a. On her face centuries were folded into the circles around one eye. (p. 82) 
___________________________________________________________________ 
 
b. “Auntie, you know this is not your church?” (p. 83) 
___________________________________________________________________ 
 
c. God’s impartial love grew more not less desirable as the sermon gathered fury 

and lashed itself out above their penitent heads. (p. 84) 
___________________________________________________________________ 
 
d. The people in the church never knew what happened to the old woman; they never 
mentioned her to one another or to anybody else. (p. 86-87). 
___________________________________________________________________  
 
3. Que relações dialógicas você estabelece entre os dois contos Roselily e The 

Welcome Table? 
___________________________________________________________________ 
 
4. Você acredita que o estudo dos conceitos de palavra, enunciado e compreensão 

ajudou-o(a) a ampliar seus conhecimentos da Língua Inglesa? Por quê? 
___________________________________________________________________ 
 
5. Você acredita que o estudo dos conceitos de palavra, enunciado e compreensão 
ajudou-o(a) a melhor entender a enunciação literária? Por quê?  
___________________________________________________________________ 
 
 
Nome: ____________________________________________Semestre: _________ 
 
Lembre-se de que o nome é para o controle do pesquisador. Em nenhum 
momento da pesquisa, o nome do pesquisado será revelado. 
 

 
Exercício de análise 3: The Diary of an African Nun  

 
Até esse momento do nosso curso, estudamos os conceitos de palavra, de 
enunciado, de compreensão e de dialogismo (relações dialógicas) conforme 
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apresentados no texto O problema do texto na linguística, na filologia e em outras 
ciências humanas (BAKHTIN, 2003b). Com isso em mente, peço que responda às 
perguntas abaixo conforme a sua compreensão do conto The Diary of an African 
Nun.  
 
1. Com base no conceito de dialogismo, em que medida você considera esse conto 

dialógico?   
___________________________________________________________________ 
 
2. Pensando no conceito de enunciado completo, como você compreende os 

enunciados abaixo? 
 
a. I was born in this township, a village “civilized” by American missionaries. (p. 114) 
___________________________________________________________________ 
 
b. The mountains that we see around us are black, it is the snow that gives them 

their icy whiteness. (p. 117) 
___________________________________________________________________ 
 
c. It is when the snows melt that the people here plant their crops; the soil of the 
mountains is rich, and its produce plentiful and good. (p. 117) 
___________________________________________________________________ 
 
d. In this way will the wife of a loveless, barren, hopeless Western marriage 
broadcast the joys of an enlightened religion to an imitative people. (p. 118) 
___________________________________________________________________ 
  
3. Que relações dialógicas você estabelece entre os contos Roselily, The Welcome 

Table e The Diary of an African Nun? 
___________________________________________________________________ 
 
4. Você acredita que o estudo dos conceitos estudados nesta AACC ajudou-o(a) a 

ampliar seus conhecimentos da Língua Inglesa? Por quê? 
___________________________________________________________________ 
 
5. Você acredita que o estudo dos conceitos estudados nesta AACC ajudou-o(a) a 

melhor entender os textos literários? Por quê? 
___________________________________________________________________ 
 
 
Nome: ___________________________________________Semestre: _________ 
 
Lembre-se de que o nome é para o controle do pesquisador. Em nenhum 
momento da pesquisa, o nome do pesquisado será revelado. 
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Por fim, foi feito, no final do curso, o preenchimento do questionário Relato 

Final (stimulated recall) no dia 17 de maio (grupo da manhã) e 25 de maio (grupo da 

noite). 

Stimulated Recall  
Caro(a) aluno(a), 

 

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer-lhe por ter respondido aos exercícios de 

análise dos contos literários Roselily, The Welcome Table e The Diary of an African 

Nun. Peço, ainda, que responda às perguntas abaixo sobre o seu conhecimento da 

Língua Inglesa e sobre a sua experiência durante a execução dos exercícios. 

 

1. Como você considera o seu conhecimento do inglês? 

 Básico    Intermediário   Avançado      Proficiente 

 

2. Você é professor(a) de inglês? 

 Sim. Há ____________ ano(s). 

 Não.  

 

3. Você estudou inglês 

 apenas no ensino regular. 

 apenas em cursos livres. 

 no ensino regular e em cursos livres. 

 

4. Quanto tempo você tem de aprendizado formal de inglês?  

___________________________________________________________________ 

 

5. Alguma observação importante sobre a sua formação em Língua Inglesa? Por 

favor, escreva abaixo. 

___________________________________________________________________ 

 

6. Como você se sentiu ao fazer os exercícios de análise literária a partir da ADD? 

Exemplos: nervoso(a), ansioso(a), temeroso(a), contente, desafiado(a), tranquilo(a), 

etc. 

___________________________________________________________________ 
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7. Que fatores ajudaram-no(a) a responder às perguntas das análises dos contos? 

___________________________________________________________________ 

 

8. Que fatores dificultaram a sua análise dos contos? 

___________________________________________________________________ 

 

9. Em termos gerais, como foi a sua experiência de participar da pesquisa 
Contribuições dos fundamentos pragmáticos e dialógicos para o ensino-
aprendizagem do texto literário em Língua Inglesa? 
 
___________________________________________________________________ 

 

10. Em termos gerais, você acredita que o conhecimento dos conceitos da ADD 

ajudou-o(a) tanto no desenvolvimento da sua competência linguística da Língua 

Inglesa quanto nas análises literárias de obras escritas em inglês? 

___________________________________________________________________ 

 
Nome: ___________________________________________Semestre: _________ 
 
Lembre-se de que o nome é para o controle do pesquisador. Em nenhum 
momento da pesquisa, o nome do pesquisado será revelado. 

 

2.4.3 Terceira Fase 
 

Na terceira fase, 12 alunos participaram da AACC (Atividades Acadêmicas, 

Científicas e Culturais) Contribuições da Pragmática e da ADD para a análise do 

texto literário em Língua Inglesa durante o segundo semestre de 2012. A AACC 

aconteceu no período da pré-aula da noite (quintas-feiras, das 18h às 19h) durante 

os meses de setembro a novembro. Semelhantemente à AACC da Fase 2, essa não 

era obrigatória, estando os alunos que dela participaram cientes de que as 

atividades realizadas faziam parte desta pesquisa de doutorado. Não houve 

avaliações durante o curso, e os alunos receberam 30 (trinta) horas de AACC por 

sua participação. Somente os alunos que não preencheram o TCLE no primeiro 

semestre de 2011 e no primeiro de 2012 fizeram-no nesse momento. 

Durante as aulas da AACC, os alunos estudaram conceitos da Pragmática e 

da ADD, e esse estudo ocorreu antes de os três novos contos serem analisados. 
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A partir do cronograma, apresentado na seção 2.2.1, verificamos que três 

exercícios AL foram respondidos pelos alunos, sendo o primeiro referente ao conto 

Her sweet Jerome, o segundo sobre We drink the wine in France e o terceiro a 

respeito do conto To hell with dying. Abaixo estão as três atividades de análise da 

terceira fase. 

 
Exercício de análise 1: Her sweet Jerome 

 

Nesta AACC, estudamos conceitos referentes à Pragmática, como pressuposto, 
subentendido, referência, ato de fala, pressupostos pragmáticos e atos pragmáticos. 
Quanto à ADD, estudamos os conceitos de palavra, oração, enunciado e 
compreensão. Com isso em mente, peço que responda às perguntas abaixo 
conforme a sua compreensão do conto Her sweet Jerome.  
 

1.a. O que se pressupõe com a oração “He was beating her black and blue” (p. 
26)? 
___________________________________________________________________ 
 
b.Diante do conceito de palavra/enunciado, o que se pode compreender sobre a 
posição da mulher apresentada neste conto de Alice Walker? 
___________________________________________________________________ 
 
2. Leia a oração, “other times, when he didn’t bother to look up from his books 
and only muttered curses if she tried to to kiss him good-bye, she did not know 
whether to laugh or cry” (p. 27). Agora, responda às perguntas abaixo. 
 
a. A quem se referem os dêiticos he, his, she e him? 
___________________________________________________________________ 
 
b. O fato do dêitico she não ter nome no enredo, remete a que tipo de discurso 
subjacente ao conto? 
___________________________________________________________________ 
 
3. Leia a oração “some days she would get out of  bed at four in the morning 
after not sleeping a wink all night, throw an old sweater around her shoulders, and 
begin the search” (p. 29). Agora, responda às perguntas abaixo. 
 
a. O que se subtende com a palavra search dentro do contexto do conto? 
___________________________________________________________________ 
 
b. Pensando na bivocalidade da palavra como seu elemento constitutivo, como é 
possível compreender, ideologicamente, esse tipo de “search”? 
___________________________________________________________________ 
 
4. Ao ouvir “off the pig”, o narrador deixa claro que she ficou atônita, pois nunca 
ouvira essa expressão antes. Essa expressão no conto remete a que momento da 
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história do negro americano? Que relações dialógicas você estabelece entre essa 
expressão e o discurso antissegregacionista? 
___________________________________________________________________ 
 
5. O conto termina com a seguinte oração: “and she hid her big wet face in her 
singed then sizzing arms and screamed and screamed” (p. 34). Responda às 
perguntas abaixo. 
 
a. O que se subentende acerca do final da she do conto? 
___________________________________________________________________ 
 
b. O que se pode compreender (conforme Bakhtin) sobre o final do enredo? 
___________________________________________________________________ 
   
6. Você acredita que o estudo dos conceitos da ADD e da pragmática ajudou-
o(a) a ampliar seus conhecimentos da Língua Inglesa? Por quê? 
___________________________________________________________________ 
 
7. Você acredita que o estudo dos conceitos da ADD e da pragmática ajudou-
o(a) a melhor entender a enunciação literária? Por quê? 
___________________________________________________________________ 
 

Nome:____________________________________________Semestre: _________ 

 

Lembre-se de que o nome é para o controle do pesquisador. Em nenhum 
momento da pesquisa, o nome do pesquisado será revelado. 

 
Exercício de análise 2: We drink the wine in France 

 
Nesta AACC, estudamos conceitos referentes à pragmática, como pressuposto, 
subentendido, referência, ato de fala, pressupostos pragmáticos e atos pragmáticos. 
Quanto à ADD, estudamos os conceitos de palavra, oração, enunciado e 
compreensão. Com isso em mente, peço que responda às perguntas abaixo 
conforme a sua compreensão do conto We drink the wine in France.  
 
1.a.O que se pressupõe com a oração “the brown and rose of the skins around her 
do not give her a chance to exhibit beauty” (p. 122)? 
 
___________________________________________________________________ 
 
b.Diante do conceito de palavra/enunciado, o que se pode compreender sobre 
relação das raças branca e negra a partir do enunciado acima? 
___________________________________________________________________ 
 
2. Leia a oração, “she takes him inside herself, not wanting to make him young 

again, for she is already where he at old age finds himself” (p. 126). Agora, 
responda às perguntas abaixo. 
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a. A quem se referem os dêiticos he, himslef, her e helself? 
___________________________________________________________________ 

 
b. O encontro do he com o she nessa parte da trama remete a um encontro muito 

maior no campo do discurso. Explique como esse enunciado dialoga com os 
discursos referentes à luta dos negros americanos. 

___________________________________________________________________ 
 
3. Leia a oração “Later in the car, her body is like a lump of something that only 

breathes” (p. 124). Agora, responda às perguntas abaixo. 
 

a. O que se subtende com a palavra lump dentro do contexto do conto? 
___________________________________________________________________ 
 
b. Pensando na bivocalidade da palavra como seu elemento constitutivo, como é 

possível compreender, ideologicamente, esse tipo de “lump”? 
___________________________________________________________________ 
 
4. O narrador revela o pensamento do professor sobre Harriet. Ele diz: “she brings 

the odor of Southern jails into class with her, and hundreds of aching, marching 
feet, and the hurtful sound of the freedom songs he has heard from the church, 
the wailing of the souls destined for bloody eternities at the end of each 
completely maddened street” (p. 127). 
Escreva, de forma, livre, quais os discursos que esse enunciado revela e as 
conexões que ele faz com os enunciados encontrados na história do negro 
americano. 

___________________________________________________________________ 
 
5. Você acredita que o estudo dos conceitos da ADD e da pragmática ajudou-o(a) a 

ampliar seus conhecimentos da Língua Inglesa? Por quê? 
___________________________________________________________________ 
 
6. Você acredita que o estudo dos conceitos da ADD e da pragmática ajudou-o(a) a 

melhor entender a enunciação literária? Por quê? 
___________________________________________________________________ 
 
 
Nome:____________________________________________Semestre: _________ 
 
Lembre-se de que o nome é para o controle do pesquisador. Em nenhum 
momento da pesquisa, o nome do pesquisado será revelado. 
 

Exercício de análise 3:  To hell with dying 
Prof. Orison Bandeira 

 
Nesta AACC, estudamos conceitos referentes à pragmática, como pressuposto, 
subentendido, referência, ato de fala, pressupostos pragmáticos e atos pragmáticos. 
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Quanto à ADD, estudamos os conceitos de palavra, oração, enunciado e 
compreensão. Com isso em mente, peço que responda às perguntas abaixo 
conforme a sua compreensão do conto To hell with dying.  
 
1.a. O que se pressupõe sobre a vida de Mr. Sweet com a oração “the South was a 
place where a black man could be killed for trying to improve his lot” (p. 122)? 
___________________________________________________________________ 
 
b.Diante do conceito de palavra/enunciado, o que se pode compreender sobre a vida 
dos negros americanos que viviam no sul dos Estados Unidos? 
___________________________________________________________________ 
 
c. Que discurso ideológico subjaz essa oração? 

___________________________________________________________________ 
 
2. Leia a oração:  “My brother had not been able to come as he was in the war in 

Asia” (p. 137). Agora, responda às perguntas abaixo. 

 
a. O verbo “come” não aponta o dêitico de lugar porque ele está subentendido. 

Aonde o irmão da narradora não pode ir? 

___________________________________________________________________ 
 
b. Na pergunta anterior, a sua resposta pode ser obtida pelo próprio contexto do 

conto. No entanto, a trama não desvela a que guerra a narradora se refere, o que 
implica a participação ativo-discursiva do leitor. A que guerra a narradora se 
refere? 

___________________________________________________________________ 
 
c.  Ao se fazer uma relação dialógica entre o enunciado na pergunta 1 e o da 
pergunta 2, que discurso é possível perceber nesses enunciados? 

___________________________________________________________________ 
 
3. Os três contos estudados em nosso curso Her sweet Jerome, We drink the wine 

in France e To hell with dying fazem parte da obra In love & trouble: stories of 
Black women. Escreva sobre a relação entre essas obras e os discursos sobre a 
mulher negra Americana que subjazem esses contos. 

___________________________________________________________________ 
 
4. Você acredita que o estudo dos conceitos da ADD e da pragmática ajudou-o(a) a 

ampliar seus conhecimentos da Língua Inglesa? Por quê? 

___________________________________________________________________ 
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5.  Você acredita que o estudo dos conceitos da ADD e da pragmática ajudou-o(a) 
a melhor entender a enunciação literária? Por quê? 

___________________________________________________________________ 

 
Nome:____________________________________________Semestre: _________ 
 
Lembre-se de que o nome é para o controle do pesquisador. Em nenhum 
momento da pesquisa, o nome do pesquisado será revelado. 

 

Por fim, foi feito, no final do curso, o preenchimento do questionário Relato 

Final (stimulated recall) no dia 29 de novembro de 2013. 

 
Stimulated Recall  

Caro(a) aluno(a), 
 
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer-lhe por ter respondido aos exercícios de 
análise dos contos literários Her sweet Jerome, We drink the wine in France e To hell 
with dying. Peço, ainda, que responda às perguntas abaixo sobre o seu 
conhecimento da Língua Inglesa e sobre a sua experiência durante a execução dos 
exercícios. 
 
1. Como você considera o seu conhecimento do inglês? 

 Básico    Intermediário   Avançado      Proficiente 
 
2. Você é professor(a) de inglês? 

 Sim. Há ____________ ano(s). 
 Não.  

3. Você estudou inglês 

 apenas no ensino regular. 
 apenas em cursos livres. 
 no ensino regular e em cursos livres. 

 
4. Quanto tempo você tem de aprendizado formal de inglês?  
___________________________________________________________________ 
 
5. Alguma observação importante sobre a sua formação em Língua Inglesa? Por 

favor, escreva abaixo. 
___________________________________________________________________ 
 
6. Como você se sentiu ao fazer os exercícios de análise literária a partir da 

Pragmática e da ADD? 
Exemplos: nervoso(a), ansioso(a), temeroso(a), contente, desafiado(a), tranquilo(a), 
etc. 
___________________________________________________________________ 
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7. Que fatores ajudaram-no(a) a responder às perguntas das análises dos contos? 
___________________________________________________________________ 
 
8. Que fatores dificultaram a sua análise dos contos? 
___________________________________________________________________ 
 
9. Em termos gerais, como foi a sua experiência de participar da pesquisa 

Fundamentos dialógicos e pragmáticos para o ensino-aprendizagem do texto 
literário em Língua Inglesa? 

___________________________________________________________________ 
 
10. Em termos gerais, você acredita que o conhecimento dos conceitos da 

Pragmática e da ADD ajudou-o(a) tanto no desenvolvimento da sua competência 
discursivo-enunciativa da Língua Inglesa quanto nas análises literárias de obras 
escritas em inglês? 

___________________________________________________________________ 
 
 
 
Nome: ___________________________________________Semestre: _________ 
 
Lembre-se de que o nome é para o controle do pesquisador. Em nenhum 
momento da pesquisa, o nome do pesquisado será revelado. 
 

2.5 Seleção de Dados 
 
A partir do aporte teórico da ADD, texto é entendido como não autônomo, 

assinado por autores como enunciados únicos dentro de um contexto de produção e 

recepção. Essa compreensão motivou a criação de um critério de seleção dos 

exercícios AL para a análise: só seriam analisados os exercícios AL dos alunos que 

tivessem feito o relato final (stimulated recall), já que esse relato permitiu conhecer 

os autores das respostas dos exercícios e compreender não somente o seu contexto 

linguístico como também a própria situação de produção dos exercícios AL. Sem 

esse critério, os exercícios atuariam como “autônomos”, o que contradiria a 

concepção de texto aqui adotada.  

Com base nesse critério, apresentaremos o número de exercícios AL que 

foram analisados nas três fases da coleta de dados. 

 

2.5.1 Primeira fase 
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Nessa fase, 33 alunos assinaram o TCLE; no entanto, somente 25 alunos 

fizeram o relato final, o que levou à exclusão dos exercícios de 08 alunos. Quantos 

aos exercícios, a tabela abaixo apresenta quantos exercícios foram feitos e quantos 

foram analisados. É importante a menção de que o número de exercícios que foram 

analisados resulta, também, do fato de que nem todos os 25 alunos estavam 

presentes no dia estipulado para a análise escrita do conto.  

 

Conto Número de exercícios 
AL 

Número de exercícios 
AL para análise 

Strong Horse Tea 29 22 

The Revenge of Hannah 

Kemhuff 

32 25 

Everyday Use 26 25 

 

2.5.2 Segunda fase 
 

Nessa fase, 22 alunos assinaram o TCLE; no entanto, somente 20 alunos 

fizeram o relato final, o que levou à exclusão dos exercícios de 02 alunos. Quantos 

aos exercícios, a tabela abaixo apresenta quantos exercícios foram feitos e quantos 

foram analisados. É importante a menção de que o número de exercícios que foram 

analisados resulta, também, do fato de que nem todos os 20 alunos estavam 

presentes no dia estipulado para a análise escrita do conto.  

 

Conto Número de exercícios 
AL 

Número de exercícios 
AL para análise 

Roselily 20 17 

The welcome table 19 18 

The diary of an African 

nun 

20 18 

 

2.5.3 Terceira Fase 
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Os 12 alunos que assinaram o TCLE fizeram o relato final, o que não levou à 

nenhuma exclusão de exercícios nessa terceira fase. Quantos aos exercícios, a 

tabela abaixo apresenta quantos exercícios foram feitos e quantos foram analisados. 

É importante a menção de que o número de exercícios que foram analisados resulta, 

também, do fato de que nem todos os 12 alunos estavam presentes no dia 

estipulado para a análise escrita do conto.  

 

Conto Número de exercícios 
AL 

Número de exercícios 
AL para análise 

Her sweet Jerome 11 11 

We drink the wine in 

France 

10 10 

To hell with dying nun 09 09 

 
Antes de serem apresentados outros elementos que ajudaram na análise dos 

dados, é importante a menção de que os alunos participantes de cada fase não 

necessariamente participaram de todas. Isso se deveu à própria configuração dos 

cursos oferecidos em cada fase. Na primeira, os sujeitos de pesquisa eram alunos 

regulares de uma unidade curricular, o que levou ao grande número de 

participantes. Apesar de eles não serem obrigados a participar da pesquisa, a 

maioria o fez de forma voluntária. Na segunda e na terceira fases, foram criados 

cursos de AACC. Pela própria formatação do curso, os alunos teriam de se inscrever 

na atividade para a sua participação, o que não garantiria que os alunos inscritos 

fossem os mesmos. Apesar das diferenças encontradas, percebemos, como fator 

positivo, o fato de que os alunos participantes não o fizeram por obrigação curricular, 

mas por vontade própria. O quadro abaixo mostra o número de alunos que 

participou de cada fase e o número que participou em mais de uma fase. 
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Quadro 2: Resumo da participação dos alunos nas fases da pesquisa 

  

Ficou claro, no Quadro 2, que nenhum aluno participou das três fases da 

pesquisa. Isso de deu até por questões de horário, já que os grupos de Letras dessa 

universidade eram pequenos e não pudemos, na terceira fase, oferecer AACC no 

período da manhã porque os alunos já haviam colado grau no final do semestre 

anterior e nenhuma outra turma do curso de Letras dessa IES foi aberta nesse turno. 

 Faz-se necessário, ainda, apresentar o número total de exercícios que foram 

analisados nesta pesquisa. O quadro abaixo apresenta um resumo da seleção de 

dados (SR refere-se aos relatórios stimulated recall; AL, aos exercícios de análise 

literária e T, ao número total de exercícios de cada fase). 

 

 
Quadro 3: Resumo do número de atividades para análise 

 

 Além desses dados (155 atividades AL) que fazem parte do corpus de análise 

desta pesquisa, é necessário o entendimento de que há outros elementos que não 

podem ser descartados, o que é brevemente discutido na próxima seção. 

2.6  Outros elementos de análise 
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Tendo em vista que os sujeitos participantes desta pesquisa são seres 

sociais, históricos, matriculados no curso de Letras, com anseios, dificuldades, 

objetivos, desafios, comprometimento (ou não) com o curso, com a unidade 

curricular, etc., além dos exercícios AL e dos relatos finais, outros elementos, como 

assiduidade, pontualidade, participação dos alunos nas aulas de discussão sobre o 

conto puderam contribuir nesse processo de análise, pois foi possível verificar se 

essas variáveis influenciaram a execução dos exercícios AL e/ou a presença ou a 

ausência de respostas nesses exercícios.  

 Por fim, é imperiosa a discussão sobre o posicionamento do pesquisador, que 

também foi o professor desses alunos. Essa discussão será feita a partir do conceito 

de exotopia, tema da próxima seção.  

2.7 O posicionamento do pesquisador/professor em relação à pesquisa 
 

Marília Amorim, em seu texto Cronotopo e exotopia (2010), explica que a 

ideia de exotopia começou a ser concebida no texto de Bakhtin Para uma filosofia do 

ato responsável (2010b), escrito no iníco da década de 1920; no entanto, para a 

autora, o texto base para o conhecimento do conceito é O autor e a personagem na 

atividade estética (2003e). Para Pampa Olga Arán, em seu Nuevo diccionario de la 

teoría de Mijaíl Bajtín (2006), apesar de o conceito, do ponto de vista estético, 

expressar o procedimento artístico para a criação de uma distância necessária para 

a construção de uma personagem, ele passa a ser metodologicamente importante 

para as pesquisas em ciências humanas, tendo em vista que o objeto de estudo ou 

de investigação, a partir desse conceito, deixa de ser reificado para ser considerado 

em sua discursividade. 

  O conceito de exotopia (no inglês excess of seeing – excesso/excedente de 

visão) é explicado da seguinte forma por Bakhtin em O autor e a personagem na 

atividade estética (2003e, p. 23):  

 
O excedente de visão é o broto em que repousa a forma e de onde 
ela desabrocha como uma flor. Mas para que esse broto 
efetivamente desabroche na flor da forma concludente, urge que o 
excedente de minha visão complete o horizonte do outro indivíduo 
contemplado sem perder a originalidade deste. Eu devo entrar em 
empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo de 
dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois de 
ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte dele com o 
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excedente de visão que desse meu lugar se descortina fora dele, 
convertê-lo, criar para ele um ambiente concludente a partir desse 
excedente da minha visão, do meu conhecimento, da minha vontade 
e do meu sentimento.  

 
 Em relação às pesquisas no campo das ciências humanas, Arán (2006) 

conclui que, para se  ter esse excedente de visão, o pesquisador precisa ir ao objeto 

de investigação para conhecê-lo e reconhecê-lo no seu próprio lugar de 

manifestação. No entanto, longe de se fundir com esse objeto, ele deve voltar ao 

lugar de origem, colocar-se de fora e dar ao objeto um sentido ‘excedente’ que 

advém de uma consciência que dialoga com esse objeto. Será, portanto, esse 

diálogo que impedirá a coisificação desse objeto de estudo. 

 No caso desta pesquisa, buscamos, nessa posição exotópica, analisar as 

análises que nós mesmos fizemos com o excedente da nossa visão, do nosso 

conhecimento, da nossa vontade e do nosso sentimento, buscando, dessa forma, 

um olhar ético para o próprio processo de pesquisa, tendo em vista que: “A 

contemplação estética e o ato ético não podem abstrair a singularidade concreta do 

lugar que o sujeito desse ato e da contemplação artística ocupa na existência” 

(BAKHTIN, 2003e, p. 22).   

 Em A contribuição de Mikhail Bakhtin: a tripla articulação ética, estética e 

epistemológica, Amorim (2007) lembra que essa posição exotópica, nos escritos 

bakhtinianos, não é um convite nem ao relativismo, nem ao dogmatismo. Exotopia é 

definido como um “desdobramento de olhares a partir de um lugar exterior” 

(AMORIM, 2007, p. 14), permitindo que o pesquisador consiga enxergar aquilo que 

somente a ele, de sua posição, é possível. Esse é, exatamente, o lugar, explica a 

autora, da sua assinatura, elemento que o torna responsável, ou seja, capaz de 

responder pelo lugar que ocupa num dado contexto. Todo contexto, para a autora, é 

uma arena em que diferentes valores se confrontam, e é esse confronto que 

evidencia a posição ética do pesquisador, pois “não há ética sem arena e confronto 

de valores” (AMORIM, 2007, p. 25).  

 Em relação à nossa posição enquanto pesquisador, duas observações 

precisam ser feitas:  

(1) A construção da pesquisa se deu de forma concomitante com a nossa formação 

enquanto pesquisador. No início, esta pesquisa, que buscava trabalhar apenas com 

a Pragmática, foi sendo impactada com as leituras dos trabalhos do Círculo assim 
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como as disciplinas sobre a ADD realizadas nos três primeiros semestres de 

doutorado. Diante disso, como o individuo é constituído pelos discursos com os 

quais dialoga (FIORIN, 2008), o diálogo com a ADD se impôs ao viés exclusivo da 

Pragmática. Diante da importância da Pragmática para os estudos linguísticos e da 

contribuição que ela poderia trazer para a pesquisa, com a anuência da Orientadora, 

iniciamos a trilhar um caminho um pouco diferente do que foi originalmente 

planejado, ou seja, o objetivo passou a ser a cooperação das duas áreas, como 

aconselha Bakhtin (2003d), pois ambas poderiam trazer um diferencial para esta 

pesquisa e auxiliar os alunos em suas análises literárias.   

(2) Ao nos colocarmos ‘fora de nós mesmos’ para a realização da pesquisa e da 

análise dos dados, como pesquisador e professor dos alunos, buscamos responder 

à pesquisa de forma ética. Esse compromisso levou-nos a responder à pesquisa e à 

análise dos dados responsavelmente, buscando fugir, dessa forma, do relativismo e 

do dogmatismo, como aponta Amorim (2007). 

  Depois dessas observações, passaremos à análise dos dados. Para isso, os 

dados levantados serão examinados em três diferentes capítulos para que haja 

maior clareza à apresentação dos resultados e consigamos aprofundar cada fase da 

pesquisa. O próximo capítulo, portanto, será voltado à análise dos dados obtidos na 

primeira fase.   
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CAPÍTULO 3: ANÁLISE E DISCUSSÃO DA PRIMEIRA FASE 
 
 Como mencionado no final do capítulo anterior, este capítulo apresentará a 

análise dos dados referente à primeira fase da pesquisa, ou seja, daquela em que as 

análises literárias feitas pelos alunos se deram a partir do estudo dos conceitos da 

Pragmática.  Este capítulo será dividido nos seguintes itens: a apresentação dos 

contos Strong horse tea, Everyday use e The revenge of Hannah Kemhuff, a 

apresentação dos participantes da pesquisa, a relação entre os conceitos estudados 

e as perguntas dos exercícios AL envolvendo os conceitos da Pragmática, a análise 

quantitativa das respostas dos alunos, a análise qualitativa das respostas dos 

alunos, algumas considerações sobre as contribuições dos fundamentos da 

Pragmática nos estudos literários e algumas considerações sobre a posição 

assumida pelo pesquisador na preparação e/ou na análise dos exercícios AL.  

  

3.1 Apresentação dos contos trabalhados na primeira fase 
 
 O objetivo dessa seção é levar o leitor a conhecer o enredo15 dos três contos 

trabalhados com os alunos nessa fase da pesquisa. Em especial, neste capítulo, 

essa apresentação será feita por meio de uma análise de The revenge of Hannah 

Kemhuff que fizemos e que foi aprovada como qualificação complementar.  

 Os nove contos trabalhados nas três fases da pesquisa fazem parte da obra 

In love & trouble: stories of Black women, escrita por Alice Walker e publicada em 

1973. A publicação de 2001 aqui usada refere-se a uma reimpressão da obra de 

1973. 

 Alice Walker é romancista, contista, poeta, ensaísta e, também, ativista. Ela 

se formou na Sarah Lawrence College, no estado de Nova York, na época dos 

movimentos dos direitos civis dos afro-americanos. Recebeu o prêmio Pulitzer pela 

sua obra mais conhecida, A cor púrpura, publicada em 1982. Há um tema recorrente 

em toda a obra de Walker: o feminismo negro, que ela chamou de womanism 

(GILYARD; WARDI, 2004). Segundo a obra African American literature (1998), 

Walker afirmou, em uma entrevista, que estava comprometida a explorar “(...) as 

15 É imperiosa a menção de que o resumo dos enredos desses contos e dos outros das outras duas 
fases foram feitos por nós, a partir de nossa leitura e estudo de cada um deles. 
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opressões, as insanidades, as lealdades e os triunfos da mulher negra” (p. 541)16. É, 

portanto, nesse contexto, que o enredo dos contos da primeira fase serão 

apresentados. 

A primeira oração de The Revenge of Hannah Kemhuff, “duas semanas após 

ter-me tornado a aprendiz de Tante Rosie” (WALKER, 2001, p. 60)17, já revela ao 

leitor que a narradora-personagem é a aprendiz de Tante Rosie, a curandeira 

(rootworker). Ela narra, em primeira pessoa, por observação, a visita da cliente 

Hannah Kemhuff. Hannah queria um trabalho de curandeirismo para vingar a morte 

dos seus quatro filhos e todo o seu sofrimento.  

Segundo a narradora, Hannah era uma sobrevivente da Grande Depressão. 

Nesse período, apesar do orgulho que tinha da sua herança cultural e econômica, 

decide usar tickets de alimentação dados pelo governo para poder alimentar os seus 

filhos. Como foi bem vestida para a fila de coleta dos alimentos, Sarah Sadler, uma 

mulher branca que trabalhava na distribuição de comida, decide dar os tickets de 

Hannah para outra pessoa, argumentando que, se ela estava bem vestida, não 

precisava de comida do governo. O resultado desse episódio foi a morte dos filhos 

de Hannah em decorrência da fome. É essa morte que ela busca vingar-se com a 

morte da Sarah.  

O trabalho a ser feito para a Sra. Sadler exigia material extraído da própria 

vítima: cabelo, urina, fezes e parte da sua vestimenta que tivesse seu odor. Para 

obter o material, a narradora encontra-se com Sarah e conta toda a verdade sobre a 

razão da sua visita. Ao saber que a narradora é aprendiz de Tante, ela afirma não 

acreditar nesse tipo de prática. A narradora pede, então, que Sarah prove a sua 

descrença ao dar-lhe o material de que precisava. Esse pedido foi negado 

veementemente. 

Após aquela visita, a narradora relata que Sarah, temerosa da obtenção do 

seu material de forma ilegal, resolve guardá-lo em casa. Assim, a constante 

ansiedade e o mau odor na casa fez com que a morte lhe sobreviesse.  

A fim de se compreender (no sentido bakhtiniano) The revenge of Hannah 

Kemhuff, o leitor precisa, ativamente, buscar, de forma dialógica, o seu contexto 

correspondente. Para tal, faz-se necessário, em primeiro lugar, uma análise da 

16 Texto original: “(...) the oppressions, the insanities, the loyalties, and the triumphs of the black 
woman”.  
17 Texto original: “Two weeks after I became Tante Rosie’s apprentice”.   
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palavra rootworker, encontrada não só nesse conto, mas em vários contos da 

coleção Love & trouble: stories of Black women (WALKER, 2001).  

Jeffrey Anderson, em sua obra Conjure in African American societies (2005), 

declara que havia vários verbetes para descrever o ofício do curandeiro afro-

americano. A diversificação, para o autor, estava relacionada com a própria 

colonização: em Nova Orleans, com influência francesa, usava-se o termo hoodoo 

(conhecido pelos brancos como Voodoo); no sul da Flórida, com influência 

hispânica, eles eram conhecidos como brujos/brujas, e nos estados na costa do 

oceano Atlântico, com influência inglesa, usavam-se os termos conjurer, rootworker 

e doubleheads.   

No conto, Tante Rosie é identificada como rootworker. Essa palavra, como 

signo ideológico, pode ser analisada pelos seus dois polos: a sua materialidade e a 

sua metalinguagem. Materialmente, a palavra é composta pelos substantivos 

ingleses root (raiz) e worker (trabalhador). Literalmente, rootworker é a pessoa que 

trabalha com raízes. Para Anderson (2005), a palavra, muito comum na Carolina do 

Sul, foi criada pelos afro-americanos sem precedentes africanos, europeus ou 

indígenas a fim de expressar a sua principal tarefa: curar através de raízes. 

Entretanto, é possível verificar, no enunciado concreto (o conto The revenge of 

Hannah Kemhuff), a função ideológica da palavra: rootworker não é apenas aquele 

que trabalha com raízes, mas aquele que trabalha as raízes do negro americano. É 

através dessa palavra que realidade e ideologia se unem para trazer à tona o 

principal tema do conto: a herança cultural afro-americana. 

 A função ideológica da palavra rootworker é verificada a partir da análise do 

conto como enunciado pleno. O enunciado The revenge of Hannah Kemhuff, como 

unidade real da comunicação discursiva e como elo na cadeia da comunicação 

discursiva (BAKHTIN, 2003c), dialoga com os outros contos que formam a obra Love 

& trouble: stories of Black women (WALKER, 2001). Dois exemplos dessas relações 

dialógicas são os contos Strong horse tea e Everyday use.  

Strong horse tea retrata a história de Rannie Toomer, uma mãe negra que 

busca ajuda médica para o seu filho, que está na iminência de morrer de 

pneumonia. Negando a ajuda da rootworker Sarah, a mãe pede que o carteiro 

chame o médico branco na cidade. Ao perceber, pela demora, que o médico não 

viria, vai, sob orientação da rootworker, à busca do remédio que curaria seu filho: 
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urina do cavalo. Entretanto, antes mesmo de voltar com a urina, seu filho morre ao 

lado de Sarah. 

Everyday use narra a história de uma mulher, a narradora, e de suas duas 

filhas, Maggie e Dee. Maggie, que mora com a mãe, tem cicatrizes no corpo devido 

a um incêndio que atingiu a antiga casa da família; Dee, por outro lado, sai de casa 

para concluir o ensino médio em outra cidade. O enredo do conto está centrado em 

uma visita que Dee faz à casa de sua mãe em companhia de um namorado (ou 

marido). Ao chegarem, Dee informa à mãe e à irmã que seu nome não é mais Dee, 

mas Wangero Leewanika Kemanjo e que seu namorado (ou marido) se chama 

Hakim-a-barber.  Dee fica interessada por alguns objetos da casa da sua mãe e, em 

especial, deseja levar consigo duas colchas de retalhos que tinham sido feitas à mão 

com retalhos de vestidos da avó, da mãe e da irmã da narradora para pendurá-las 

na sua casa. A narradora declara que as colchas já tinham sido dadas a Maggie, e 

Dee, não contente com a situação, declara que nem a mãe nem a irmã entendiam a 

herança daquelas colchas. Ela vai embora com raiva, afirmando que, do jeito em 

que a sua mãe e sua irmã viviam, elas jamais conseguiriam entender a sua herança 

cultural. 

Verificam-se, portanto, nesses três contos, as relações discursivas em torno 

da raiz (root) cultural do negro. Bakhtin/Volochinov (2010) afirma que a palavra, ao 

ser expressa, apresenta-se como produto da interação de forças sociais. 

Rootworker, nesses contos, deixa de ser apenas um(a) curandeiro(a), mas aquele(a) 

que está disposto(a) a discutir as suas raízes, a sua herança. Nos contos The 

revenge of Hannah Kemhuff e Strong horse tea, as forças sociais relacionadas à 

herança cultural negra giram em torno da linha de cor, ou seja, a linha imaginária 

que separava brancos e negros legalmente na sociedade americana. A descrença 

nessa herança pelo branco (Sarah Sadler em The revenge of Hannah Kemhuff) e a 

crença do poder do branco em detrimento da sua herança (Rannie Toomer em 

Strong horse tea) representam os conflitos arraigados na sociedade americana, uma 

sociedade dividida por raças. 

 Josephine Pacheco, em sua obra O problema do racismo nos Estados Unidos 

(1983), explica que o término oficial da escravidão em 1865, com o fim da Guerra 

Civil Americana, “não significou o fim dos preconceitos racistas dos brancos com 

relação aos negros” (p. 48). Para ela, entre 1865 a 1877, período conhecido como 

Reconstrução, o governo federal interveio para conceder, aos negros, direitos civis e 
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políticos, como o direito de votar e de desempenhar alguns cargos públicos; 

entretanto, nos anos posteriores a esse período, os negros “foram perdendo 

continuamente os seus direitos, de maneira que se lhes tornava cada vez mais difícil 

poder votar” (PACHECO, 1983, p. 50). Essa perda de direitos (disfranchisement) e a 

extensão de uma segregação legalizada levou à chamada era do Jim Crow, ou o Jim 

Crowismo. De acordo com o Dicionário de relações étnicas e raciais, “os estados do 

Sul sancionaram uma série de estatutos que contribuíram para a segregação entre 

negros e brancos em esferas como educação, transporte, casamento e lazer” 

(CASHMORE, 2000, p. 285). 

O doutor em sociologia David Pilgrim (2000a), no artigo Who was Jim Crow?, 

publicado no Jim Crow Museum, afirma, ainda, que o termo Jim Crow se tornou, 

também, uma palavra depreciadora do negro, como darkie (escurinho) e, até 

mesmo, nigger (termo pejorativo em relação aos negros, desde a época da 

escravidão, diferenciando-se de Negro, que não possui essa carga negativa). Já em 

seu artigo What was Jim Crow?, Pilgrim (2002b) asserta que o termo passou não só 

a representar a legislação que levava à prática da segregação entre brancos e 

negros, fortificando, assim, a linha de cor, mas a ser, também, um meio de vida 

baseado na premissa de que os brancos eram superiores aos negros em 

inteligência, moralidade e comportamento civilizado. 

Para Pacheco (1983), o Jim Crowismo passou a corresponder a todo e 

qualquer tipo de separação entre as raças branca e negra. Havia, portanto, “escolas 

para brancos e escolas para negros; chafarizes para brancos e chafarizes para 

negros, bíblias para o juramento dos brancos e bíblias para o juramento dos negros” 

(p. 51). O historiador afro-americano John Franklin (1966) afirma que a presença de 

negros passou a ser proibida em hotéis, barbearias, restaurantes e teatros brancos. 

Segundo Michael Banton, autor da obra Race relations (1967), algumas cidades 

pequenas do sul dos Estados Unidos excluíram completamente os residentes 

negros; outras confinaram-nos a bairros específicos, que, de acordo com Pacheco 

(1983, p. 51), se apresentavam “em geral com ruas sem calçamento e iluminação”. 

Essa segregação física é percebida no conto Strong horse tea. O narrador 

declara que Rannie Toomer morava em uma casa rodeada de pastos de animais. A 

sua distância da cidade levou-a, portanto, a pedir ajuda do carteiro branco para 

conseguir um médico branco. Nessa busca pela cura do filho, a sua herança cultural 

é colocada em cheque.  
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Dessa forma, de um lado há Rannie Toomer em Strong horse tea e Maggie 

em Everyday use,  que estão acostumadas à posição de subserviência a elas 

imputadas pelo Jim Crowismo e, de outro, Dee (ou Wangero Lee-wanika Kemanjo) 

em Everyday use, que harmoniza a sua herança cultural com a África Mulçumana e 

não com os seus antepassados afro-americanos segregados desde a escravidão. 

Verifica-se, claramente, portanto, que as relações dialógicas dos contos com 

o Jim Crowismo não são, como diz Voloshinov/Bajtin (1997), um elemento externo 

dos contos, mas um elemento constitutivo de sua estrutura de significação. É 

importante a menção, ainda, de que o conto em análise, The revenge of Hannah 

Kemhuff, como enunciado concreto, não pode ser desvinculado nem dos elos 

imediatos, os contos Strong horse tea e Everyday use, nem dos “elementos 

imorredouros da sua archaica” (BAKHTIN, 2010a, p. 121). Diante disso, faz-se 

necessário uma pequena análise da origem dos contos folclórico-religiosos afro-

americanos. 

 Anderson (2005) afirma que o interesse pelo conjuro ou curandeirismo teve 

três grandes momentos na história americana: o primeiro foi marcado por escritos 

sobre o tema entre os anos 1880 e 1900; no segundo, escritos surgiram na década 

de 1920 e desapareceram do público na década de 1940, e, finalmente, o terceiro 

iniciou-se a partir da década de 1970, com as tendências pluralísticas do pós-

modernismo. Através dessa periodização, portanto, é possível colocar The revenge 

of Hannah Kemhuff no terceiro momento do conjuro e a sua archaica no primeiro 

momento. 

 Para Anderson (2005), o primeiro momento foi marcado pela publicação de 

obras que ora buscavam mostrar o curandeirismo como uma marca da suposta 

inferioridade do negro e consolidar, assim, o Jim Crowismo, ora apresentavam o 

conjuro como parte da tradição folclórico-religiosa afro-americana. Para o autor, 

obras literárias ficcionais passaram a surgir nesse período, e o autor de destaque foi 

Charles W. Chestnutt (1998).  

Robert Bone, em The negro novel in America (1965), declara que Chesnutt 

publicou seu primeiro conto, The Goophered Grapevine em 1877, e, em 1899, esse 

e outros contos foram editados numa coleção sob o título The Conjure Woman. Em 

1899, ainda, publicou outra coleção de contos intitulada The Wife of His Youth and 

Other Stories of the Color Line. 
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Richard Barksdale e Keneth Kinnamom, na antologia Black writers of America 

(1972), explicam que, em The Conjure Woman, Chesnutt busca apresentar uma 

visão mais realista do sistema escravocrata através de histórias ficcionais nas quais 

pais e filhos são separados e os castigos livremente aplicados. Para os autores, a 

presença do conjuro nos contos é significativa, pois, através da “mágica”, os 

escravos encontram não apenas solução para os seus problemas, mas também uma 

sintonia com os mistérios da existência.  

Na obra chesnuttiana, os contos são narrados por John, um produtor de uva 

branco, que se muda para a Carolina do Norte devido à saúde fraca da sua esposa 

Annie. Lá, eles ouvem várias histórias narradas pelo escravo Uncle Julius. Entre 

elas, Uncle Julius, no conto ‘Po Sandy (Pobre Sandy), narra a história do escravo 

Sandy, que era constantemente emprestado a parentes do seu dono, o Sr. Marrabo. 

A esposa de Sandy, para evitar as suas saídas, transforma-o em árvore através de 

“mágica”. Entretanto, durante a ausência da esposa, a árvore é cortada, e a madeira 

é usada na construção de uma cozinha para a esposa de Marrabo. Ao saber da 

história, Marrabo manda derrubar a cozinha e usar a madeira na construção de uma 

escola. Essa história foi contada a John e Annie, que construiriam uma nova cozinha 

com a madeira de uma escola que derrubariam. Uncle Julius consegue, com o relato 

do ‘Po Sandy, assim, dissuadir Annie de usar aquela madeira no seu projeto. 

Esse poder de persuasão por meio do conjuro é apresentado, também, no 

conto The revenge of Hannah Kemhuff de Alice Walker (2001). Nesse conto, como 

já mencionado, Sarah Sadler, apesar de vociferar a sua descrença em 

curandeirismo, morre em decorrência do medo que ele lhe impunha. Essa passagem 

do primeiro movimento da literatura ficcional folclórico-religiosa afro-americana (‘Po 

Sandy) para o terceiro (The revenge of Hannah Kemhuff) mostra que os elementos 

imorredouros da archaica são conservados. No entanto, uma análise mais 

cuidadosa do conto walkeriano permite a conclusão de que o conto do terceiro 

movimento, apesar de recordar o seu passado, foi renovado pela pluralidade tão 

peculiar dos movimentos artísticos pós-modernos. Anderson (2005) asserta que, no 

terceiro movimento, diante da pluralidade religiosa nele presente, o curandeirismo 

deixa de ser apenas parte do folclore religioso negro para tornar-se uma expressão 

do nacionalismo afro-americano, da sua raiz, da sua herança cultural. 

Por fim, é importante a menção de que a compreensão ativa do leitor da 

realidade representada no conto The revenge of Hannah Kemhuff extrapola a 
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própria materialidade do texto, levando o leitor à conclusão de que a obra walkeriana 

não é um mero relato fictício da presença do curandeirismo na cultura afro-

americana, mas é um elo renovado do discurso da herança cultural negra em um 

país cujo discurso predominante, tanto no período da escravidão quanto no do Jim 

Crowismo, foi o da superioridade da raça branca.  

São esses os enredos dos contos que serão analisados pelos 25 

alunos/sujeitos de pesquisa, que serão apresentados na próxima seção. 

3.2 Apresentação dos participantes da pesquisa 
 

Como já explicamos em Metodologia de pesquisa, os 25 participantes da 

primeira fase da pesquisa são discentes do curso de Letras de uma universidade 

particular na zone leste da cidade de São Paulo.  

Diante da proposta desta pesquisa, a nossa primeira preocupação foi a 

investigação do nível linguístico em que cada aluno considerava estar. Obviamente, 

essa percepção é subjetiva; no entanto, qualquer pessoa que já trabalhou com 

provas de nivelamento também reconhece que os instrumentos de nivelamento e 

outros fatores contextuais aumentam bastante o nível de subjetividade desse tipo de 

teste. Ademais, a percepção de nivelamento varia em conformidade com a duração 

do curso de uma escola de idiomas em relação com as demais. Por exemplo, se, em 

uma escola, o curso completo de Língua Inglesa tem a duração de 2 anos, um aluno 

passará do nível básico ao intermediário de uma maneira muito mais rápida do que 

em uma escola em que o curso dura 5 anos. Diante disso, o tipo de conhecimento 

da Língua Inglesa que é considerado básico varia de escola para escola.  

Ademais, como éramos, também, o professor do grupo, pensamos ser 

suficiente a consideração que o aluno fez do seu próprio nível, já que ela seria 

adicionada à nossa confirmação (ou não), tendo em vista que conhecíamos, por 

meio de aulas e avaliações e mediante a experiência prévia em provas de 

nivelamento quando professor em escolas de idiomas, o nível linguístico de cada um 

de seus alunos. Não houve, portanto, nesta fase, nenhum aluno subestimado ou 

superestimado em sua capacidade linguística. A partir dessa explicação, portanto, 

passaremos simplesmente a nos referir a esses alunos como pertencendo ao nível 

básico, intermediário, avançado e em nível de proficiência. 
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Além disso, como o objetivo primeiro da pesquisa não é a verificação do 

desenvolvimento linguístico do aluno por meio da ADD e da Pragmática, mas as 

contribuições dessas áreas para a análise de textos literários por alunos de Letras 

(e, subsequentemente, seu desenvolvimento da Língua Inglesa), simplificamos esse 

processo, buscando a averiguação da concepção de cada aluno quanto ao seu 

próprio nível linguístico, tendo em vista que os sujeitos de pesquisa, como alunos de 

Letras, têm uma percepção mais apurada do seu próprio conhecimento dessa LE. 

Ademais, como previamente explicitado, por sermos o professor desses alunos, 

podíamos corroborar a autoavaliação de cada um. 

Dos 25 alunos que responderam ao stimulated recall, 16 alunos (64%) estão 

no nível básico, 04 (16%) no nível intermediário, 04 (16%) no nível avançado e 

apenas 01 (4%) é proficiente. Esses números apontam para uma heterogeneidade 

linguística entre os alunos que se torna mais perceptível ainda ao verificarmos que 

há 03 professores de inglês (12%) em seu meio, dentre os quais dois com mais de 

12 anos de magistério.  

Diante desses números, buscamos saber a origem do aprendizado formal de 

inglês desses alunos, tendo em vista que alguns estudaram inglês somente na 

escola e outros estudaram também em cursos de idiomas. Constatamos que 13 

alunos (52%) só estudaram inglês no ensino regular e 12 alunos (48%), no ensino 

regular e em escolas de idiomas. Dos 13 alunos que somente estudaram inglês no 

ensino regular, apenas 01 aluno (7,7%) se encontra no nível intermediário de 

conhecimento da Língua Inglesa enquanto os outros 12 (92,3%) estão no nível 

básico. 

Outro dado importante e, de certa forma, previsível (devido ao nível em que 

80% dos alunos se encontram – 64% no básico e 14% no intermediário) é que 15 

alunos (60%) se sentiram desafiados ao fazerem os exercícios AL. Desses 15, 08 

(53,3%) estão no nível básico. Para esses 08 alunos, os sentimentos foram de 

nervosismo (02 alunos – 25%), ansiedade (03 alunos – 37,5%), insegurança (01 

aluno – 12,5%), temor (01 aluno – 12,5), tranquilidade (01 aluno – 12,5%) e 

contentamento (01 aluno – 12,5%). Desses 08 alunos, 01 disse ter sentido tanto 

nervosismo quanto ansiedade ao fazer os exercícios AL.  

Esses dados nos ajudaram a perceber que a tarefa não era fácil, já que o 

nível linguístico de mais da metade dos alunos não os ajudaria a responder às 

atividades, levando-os a se sentir minimamente desafiados. Esse é o relato de um 
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aluno: Eu me senti desafiado e, ao mesmo tempo, contente, pois foi uma 

experiência muito gratificante e me permitiu ampliar os meus 

conhecimentos em relação à língua e à análise literária.  

Por outro lado, essa situação, de certa forma, ajudou esta fase da pesquisa, 

já que ela trata da contribuição da Pragmática na execução dos exercícios AL. 

Fossem todos os alunos proficientes, essa pesquisa seria outra, tendo em vista que 

a inquietação para a execução da pesquisa em si decorreu do nosso próprio desafio: 

trabalhar literatura americana em seus textos originais com alunos com 

conhecimento limitado da Língua Inglesa.  

Apresentados os alunos, passaremos, então, à análise dos exercícios AL, 

verificando quais conceitos foram utilizados para as perguntas de análise e a 

frequência de cada um deles. 

3.3  A relação entre os conceitos estudados e as perguntas dos exercícios AL 

envolvendo os conceitos 

 
Conforme já apontado no primeiro capítulo desta tese, alguns conceitos da 

Pragmática foram trabalhados com os alunos durante essa fase. Esses conceitos já 

foram apresentados no primeiro capítulo, na seção 1.5 e suas subseções. A ordem 

na qual eles foram trabalhados está presente na seção 2.2.1. Resumindo: 

• Micropragmática: referência, tempos verbais, pressupostos, subentendidos e 

atos de fala 

• Macropragmática: pressupostos pragmáticos e atos pragmáticos 

• Pragmática literária: discurso e voz 

 

Como já explicado na seção 2.2.1, o estudo dos conceitos foi intercalado com 

a execução dos exercícios AL. Diante disso, antes de os alunos fazerem a análise 

do conto Strong horse tea (exercício AL1), eles estudaram pressupostos e 

subentendidos e pressupostos pragmáticos; antes do segundo conto, The revenge 

of Hannah Kemhuff (exercício AL2), referência pronominal, aspectos verbais, atos de 

fala e atos pragmáticos; e, antes do terceiro conto, Everyday use (exercício AL3), os 

alunos estudaram, da Pragmática Literária, discurso e voz.  É importante a menção 

de que a seleção dos conceitos para cada exercício AL não foi estanque, o que 

permitiu que alguns conceitos fossem repetidos nos três exercícios AL. 
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Diante do ora exposto, percebemos que os conceitos de pressuposto e 

subentendido foram o conteúdo mais frequente nas atividades, já que, no exercício 

AL1, as perguntas de análise partiram somente desses conceitos (7 perguntas). No 

entanto, mesmo diante disso, ao serem elaborados os outros dois exercícios AL, 

pressupostos e subentendidos foram questionados uma vez no exercício AL2 e 

quatro vezes no exercício AL3.   

Quanto aos outros conceitos, a questão verbal foi contemplada duas vezes no 

exercício AL2: em uma questão, a noção de aspecto verbal e, em outra, a relação de 

tempo (tempo de fala, tempo do evento e tempo de referência). Houve uma questão 

em que o aluno precisaria usar o conceito de ato de fala e uma em que ele 

necessitaria analisar o discurso direto do narrador, com o uso dos verbos say (dizer) 

e follow (seguir). Curiosamente, há uma pergunta no exercício AL2 em que se pedia 

que o aluno indicasse a concepção de mulher negra nos dois primeiros contos e, no 

exercício AL3, uma em que o aluno precisava apresentar a visão da mãe negra 

percebida nos três contos desta fase. O quadro abaixo resume o número de 

questões feitas nos exercícios AL a partir de cada conceito da Pragmática estudado. 

Os números em parênteses correspondem às questões em cada exercício AL. 

 
Quadro 4: Resumo do número de questões por conceito da Pragmática 

 

 Percebemos, portanto, que, das 18 perguntas compondo os três exercícios 

AL desta primeira fase, 12 perguntas (66,6%) de análise literária foram feitas a partir 

dos conceitos de pressupostos e subentendidos. Existe, claramente, uma ênfase 

desses conceitos nos exercícios AL; resta saber se os alunos conseguiram entendê-

los e analisar os contos a partir deles. Na próxima seção, apresentaremos a análise 
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quantitativa das respostas dos alunos a partir não só desses conceitos, mas de 

todos os conceitos estudados nesta fase. 

3.4 A análise quantitativa das respostas dos alunos 
 

Como foi possível perceber na seção anterior, as perguntas feitas nos três 

exercícios AL contemplaram os conceitos da Pragmática estudados durante as 

aulas. O objetivo desta seção é averiguar se as questões de análise foram 

respondidas por todos os alunos e quais perguntas não foram respondidas. Isso 

poderá mostrar quais conceitos foram menos compreendidos – analisados outros 

elementos como assiduidade dos alunos que não responderam a essas perguntas, 

tendo em vista que a sua não compreensão do conceito e a sua dificuldade de 

análise a partir dele pode, também, ser decorrente da sua ausência na aula quando 

esse conceito foi estudado/trabalhado. 

Segundo é possível verificar na seção 2.5.1, o número total de alunos que fez 

o exercício AL1 foi 22; o número que fez o AL2 foi 25 e o AL3, 25. Em relação aos 

conceitos de pressupostos e subentendidos, encontram-se os seguintes números no 

quadro abaixo: 

 
Quadro 5: Número de respostas às questões sobre pressupostos e subentendidos 
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 É possível perceber que o número de respostas obtidas foi alto, pois apenas 

60 perguntas relacionadas a pressupostos e subentendidos foram deixadas em 

branco, levando à conclusão de que, aparentemente, esses conceitos foram 

compreendidos. No entanto, apenas na próxima seção, quando as respostas serão 

analisadas, é que poderemos perceber a pertinência do conhecimento de 

pressupostos e subentendidos nas análises literárias. 

 No que tange ao conhecimento dos aspectos verbais, a questão 1 do AL2 

pedia que o aluno identificasse o tempo passado no aspecto simples e o tempo 

passado no aspecto perfeito. Dos 25 alunos que fizeram o AL2, 17 alunos 

responderam à pergunta.   

  Quanto à relação de tempo, a questão 2 do exercício AL2 questionava o 

aluno quanto ao tempo de fala (Speech time), ao tempo do evento (Event time) e ao 

tempo de referência (Reference time). Dos 25 alunos que fizeram o AL2, 15 alunos 

responderam à pergunta.  

 A pergunta 4 do exercício AL2 foi feita a partir do conceito de atos de fala 

(atos locucionário, ilocucionário e perlocucionário). Dos 25 exercícios feitos, apenas 

7 alunos responderam à questão, apontando para a grande dificuldade com a qual 

os alunos lidaram com esse conceito e com a análise literária a partir dele. É 

importante a menção de que, na folha do exercício entregue ao aluno, estava, em 

nota de rodapé, a explicação do conceito referente a cada ato.  
 O discurso (direto, indireto e indireto livre) ganhou lugar no exercício AL3. A 

pergunta 2 verificou a importância dos verbos say (dizer) e follow (seguir, prosseguir) 

estarem no presente em certa fala do narrador. 13 alunos responderam à questão, 

apontando para outro ponto de maior dificuldade dos alunos. 

 Por fim, foram feitas duas perguntas que pediam a relação entre os contos 

estudados. O exercício AL2 pediu que eles relacionassem os contos Strong horse 

tea e The revenge of Hannah Kemhuff. O exercício AL3 verificou se eles 

relacionariam o papel da mãe negra nos três contos desta fase. A pergunta 5 do 

exercício AL2 foi respondida por 17 alunos, e a pergunta 6 exercício AL3 foi 

respondida por 22 alunos. O quadro abaixo traz um resumo das perguntas 

respondidas de acordo com cada conceito estudado.  
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Quadro 6: Número de respostas por conceito estudado 

 

Fica claro, no Quadro 6, que o número de perguntas respondidas foi 

relativamente alto (317 perguntas do total de 454). Além disso, percebemos que a 

pergunta que envolvia o conhecimento de atos de fala foi a menos respondida e que 

as que envolviam pressupostos e subtendidos foram as mais respondidas.  

Outra informação importante, ainda que preliminar (para não se acumular 

informações para a próxima seção), é que alguns alunos praticamente deixaram os 

exercícios em branco. Em especial, dois deles repetiram o feito nos três exercícios, 

outro nos dois primeiros e outro nos dois últimos. Desses alunos, apenas um era 

mais assíduo, porém, segundo a nossa percepção, pouco comprometido com o 

curso. Os outros três tiveram 25% de faltas durante os quatro meses de aula, o que 

acarretou uma quebra no processo de estudo dos conceitos, na análise preliminar 

dos contos e na execução dos exercícios AL. 

 A próxima seção buscará apresentar dados qualitativos a partir das respostas 

dos alunos. No entanto, para que a leitura não se torne cansativa, serão 

apresentadas algumas amostras de respostas. A sequência de verificação dos 

conceitos será mantida.  

3.5 A análise qualitativa das respostas dos alunos 
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Antes de apresentarmos a análise qualitativa18 das respostas dos alunos, é 

necessário um posicionamento em relação ao tipo de resposta que buscamos 

encontrar em cada pergunta. Por se tratar de Literatura, alguns poderiam 

argumentar que as repostas podem ser várias e decorrentes de variadas 

interpretações. Entretanto, como já apontado na seção 1.3.3, adotando o 

posicionamento do Círculo em relação às possibilidades de sentido de um 

determinado enunciado, partimos da diferença entre significado e sentido, como 

explicado por Brait (2012a): significado como o conjunto de potencialidades que a 

língua prevê e sentido como o significado pleno, dependente do contexto, da 

situação, dos interlocutores, das esferas de comunicação, dos discursos que se 

confrontam e das relações dialógicas, requerendo uma compreensão responsiva. No 

entanto, esse sentido não é desvinculado do seu significado. Bakhtin/Volochínov 

(2010, p. 134) declara que “não há tema sem significação, e vice-versa”, pois o tema 

se apoia em certa estabilidade de significação; sem essa estabilidade, o tema perde 

o seu sentido. 

É, portanto, por essa razão que, ao analisarmos as respostas dos alunos, 

consideramos como potencialmente incoerentes aquelas que fugiram aos limites da 

significação do enunciado em questão. Foram consideradas potencialmente 

coerentes, portanto, aquelas que consideramos estar dialogando com o enredo e 

com os discursos que perpassam os contos. 

 No Quadro 5, observamos que há 12 perguntas sobre pressupostos/ 

subentendidos nos três exercícios AL e que nem todos os alunos responderam a  

todas as questões. É importante a lembrança de que pressupostos e subentendidos, 

segundo Mey (2007), estão relacionados com o não dito, ou seja, com informações 

que tanto podem estar subjacentes ao próprio enunciado (pressuposto semântico) 

quanto ao contexto do conto (pressuposto pragmático e subentendido). Foi com 

base nesse conceito que as 12 perguntas foram criadas e as respostas 

consideradas potencialmente coerentes pelo pesquisador foram escolhidas.  

A pergunta AL1 (1) questionou quais pressupostos e subentendidos podem 

ser verificados na oração: “She (Rannie) clung to the side, gabbing away (chatting) 

about ‘Snooks’ and ‘NEWmonia’ and ‘shots’ (vaccine) and how she wanted a REAL 

18 O adjetivo “qualitativa” aqui usado refere-se à coerência (em potencial) das respostas diante do 
conto percebido como um enunciado concreto. Não buscamos a resposta “correta”, mas uma 
resposta potencialmente coerente que não fuja aos limites de significação dos enunciados. 
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doctor” (Ela (Rannie) grudou no lado do carro, tagarelando sobre ‘Snooks’ e 

‘PNEUmonia’ e ‘vacinas’ e o quanto ela queria um médico REAL). Buscamos19 saber 

se o aluno conseguiria inferir que a grafia errada da palavra pneumonia é uma forma 

de apontar a oralidade de uma negra analfabeta e ao fato de ela pensar que o 

médico verdadeiro seria um médico branco. A inserção de informações entre 

parênteses objetivaram ajudar os alunos na compreensão do significado de algumas 

palavras em Língua Inglesa.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes.  

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. O ‘NEWmonia’ dito por Rannie representa o modo que ela, aqui 
representando todos os negros, diria esta palavra ‘pneumonia’. O 
narrador está enfatizando o não uso da norma culta e fonética 
“adequada” pelos negros. 20 

2. Porque com estas palavras ditas de forma clara é como implorar 
realmente por um médico branco. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

3. New – uma pneumonia nunca antes vista, uma doença nova. 

4. Rannie não acredita de início dessa forma de medicina, porque 
não faz parte da sua tradição. 

5. Um “real doctor” seria um médico que se preocupasse 
verdadeiramente com seu filho e o medicasse. Ou também poderia 
ser um médico negro que entenderia seu sofrimento.   

 

Das 15 respostas encontradas nas atividades, apenas 02 alunos adentraram 

o campo do não dito, referindo-se ou ao fato de o médico real ser o médico branco 

ou a questão da oralidade da palavra pneumonia como “adequada” aos negros. 

19 Em todas as perguntas que serão analisadas a partir desta, nas três fases, não queremos nem 
dogmatizar nem relativizar as respostas dos alunos. Pelo contrário, estando cientes da posição 
exotópica que ocupamos, reconhecemos que a informação que buscamos nas respostas é resultante 
da nossa leitura dos contos, da nossa compreensão dos enredos e dos discursos que os perpassam. 
Diante disso, para evitar repetição dessa informação, usaremos apenas “buscamos”, “queremos 
saber”, etc., estando conscientes de que a resposta que queremos encontrar não é uma 
dogmatização, mas não é tampouco uma relativização. Daí, as respostas serem classificados como 
coerentes e incoerentes ou potencialmente coerentes e potencialmente incoerentes. 
20 Tanto nesta fase quanto nas duas seguintes, exemplos de respostas dos alunos foram dados. A 
transcrição das suas respostas foi fiel, ou seja, não foram feitas correções de possíveis erros 
gramaticas nelas encontradas. 
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Diante disso, as suas respostas foram consideradas coerentes. As consideradas 

incorerentes mostraram um desconhecimento do enredo, como a resposta 4, em 

que o aluno afirma que a cura proposta pela curandeira não faz parte da sua 

tradição, e/ou das relações raciais em tensão que perpassam o próprio enredo, ora 

tangenciando esses conflitos, como na resposta 5, em que o “real doctor” 

indepedende da raça, ora ficando restritas ao aspecto puramente morfológico, como 

na resposta 3: “uma doença nova” (NEWmonia).  

A pergunta AL1 (2) questionou, simplesmente, se a fala “Why did colored 

folks always want you to do something for them?” (Por que pessoas de cor sempre 

querem que você faça algo por eles?) era do narrador ou do carteiro. A resposta 

resultaria da inferência do aluno, tendo em vista que essa pergunta, no conto, está 

solta em um parágrafo, sem nenhuma marca textual de discurso direto e sem a 

menção ao autor da pergunta. Buscamos verificar se o aluno conseguia inferir que 

essa fala era a do carteiro. 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Este discurso é do carteiro, entretanto, não deste carteiro em 
específico e, sim, de uma pessoa branca que aqui está 
representando toda uma classe de brancos que se consideravam 
superiores aos negros. 

2. Discurso do carteiro. Subentende-se que o carteiro acha pessoas 
negras “folgadas” e que dependem dos brancos para sobreviver.  

3. O comentário do carteiro é carregado de má vontade; ele indica 
não ter predisposição sequer para atender a um pedido de socorro 
(vindo de um negro).  

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. O carteiro gostaria de ser tratado como os homens brancos.  

5. Dá a entender que os negros são preguiçosos.  

6. Subentendido – os negros ainda se sentem ou tem a sensação de 
servi-los, mesmo não sendo mais escravos.  
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Das 19 respostas obtidas, 09 alunos referiram-se ao carteiro e um 01 aluno 

ao narrador. Dos primeiros 09 alunos, 02 comentaram que esse carteiro 

“representava” toda uma classe de brancos preconceituosos aos negros. O aluno 

que respondeu “o narrador” referiu-se a essa abrangência do significado, por isso a 

sua resposta foi considerada potencialmente coerente. As repostas consideradas 

incoerentes apontaram para uma falta de compreensão da própria pergunta, como 

na afirmação de que “os negros são preguiçosos” (resposta 5) ou do próprio enredo 

ao afirmarem que o carteiro seria negro e, portanto, queria ser tratado como branco 

(resposta 4). 

A pergunta AL1 (3) indagou o que o aluno conseguia pressupor/subentender  

a respeito do pensamento do carteiro: “Magic that if it didn't work on whites probably 

would on blacks” (Mágica - se não funcionar nos brancos provavelmente funcionaria 

nos negros). Queríamos ver a reflexão do aluno sobre a visão preconceituosa do 

branco em relação à religião/crença afro-americana.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. A partir da oração acima subentende-se que negros são pessoas 
incultas, acreditam em superstições, já os brancos não, pois são 
superiores aos negros. 

2. Pressupõe que os brancos são mais inteligentes e por isso não 
acreditam nisso, mas os negros que são “inferiores” acreditam e 
com isso talvez funcione para eles.  

3. O carteiro quer dizer que como os negros são inferiores aos 
brancos (visão desde a época dos escravos) a magia de uma 
curandeira poderia funcionar com eles, já que para os brancos não 
funcionava por sua superioridade ao longo da história.  

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Que os negros são diferentes dos brancos, tanto física quanto 
espiritualmente.  

5. Mágica é coisa de negro. É melhor que funcione porque é só isso 
que eles tem.  

6. Ele acha que para os negros poderia funcionar, já que para os 
brancos já não serviria. Mas na verdade não servia para 
ninguém.  
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Essa pergunta obteve 06 respostas coerentes, em que os alunos apontaram 

para a questão do preconceito contra as religiões afro-americanas devido ao 

entendimento de que os negros eram incultos e, por isso, inferiores e, diante disso, 

de que as suas crenças/religiões eram vistas apenas como superstições. As 

respostas tidas como incoerentes não adentraram o contexto total do conto e a 

relação branco-superior x negro-inferior, que é possível subentender ao longo do 

enredo. Alguns alunos permanceram na generalização em relação às diferenças 

raciais (resposta 4) ou em relação à magia, como sendo “coisa de negro” (resposta 

5) ou na mera tradução do enunciado, sem analisá-lo coerentemente.   

A pergunta AL1 (4) verificou se o aluno conseguiria apreender o sentido da 

fala do carteiro na oração: "We'll see what we can do! We'll do what we can!" 

(Veremos o que podemos fazer! Faremos o que puder!). Esperamos que o aluno 

percebesse a ironia do enunciado e que ele subentendesse que esse enunciado foi 

dito como uma mera satisfação, mas que ele, o carteiro, não tinha intenção alguma 

de ajudar Rannie na busca pelo médico para o seu filho. 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. A resposta do carteiro revela pouco interesse em ajudar Rannie 
Mae, ou seja, em ajudar uma negra. 

2. O carteiro poderia fazer algo para ajudar, entretanto só faria se 
quisesse. Foi uma resposta superficial apenas e não com a intenção 
verdadeira de ajudar.  

3. Subentende-se o descompromisso do carteiro em ajuda-la 
realmente. Desculpa “trivial” de quem se esquiva. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Subentende-se que o carteiro não está totalmente disposto a 
ajudar, porém fará o que der, sem muito empenho. 

5. O carteiro percebe o desespero da mãe e vai ajuda-la pois se trata 
de uma situação de doença. 

6. No texto fica subentendido que não irá fazer porém pressuposto 
que irá atender os apelos de Rannie.  
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Das 19 respostas obtidas, 11 respostas apontaram o descaso e a indiferença 

do carteiro em querer ajudar Rannie, o que mostra que os alunos conseguiram 

subentender a tensão racial presente no conto, em que o próprio preconceito é 

exteriorizado não só por meio de ações contrárias à pessoa discriminada, mas 

também por meio do descaso e da indiferença. Essa implicatura, que adentra o 

campo discursivo, não foi percebida pelos 08 alunos, que não atentaram para o fato 

de que ele não viria, sendo a sua resposta uma “desculpa ‘trivial’ de quem se 

esquiva”, por isso suas respostas foram consideradas incoerentes.  

A pergunta AL1 (5) questionou o subentendido do excerto abaixo, buscando 

verificar o porquê de Rannie ter ficado pálida: 

"He (the mailman) done fetched the doctor," Sarah said, rubbing her dish with her 

hand.  "What you reckon brung me over here in this here flood? Wasn't no desire to 

see no rainbows, I can tell you." Rannie Toomer paled. 

(“Ele – o carteiro – conseguiu o médico”, falou Sarah, esfregando o seu prato com a 

mão. “O que você imagina que me trouxe até aqui no meio dessa tempestade? Eu 

lhe afirmo que não foi nenhum desejo de ver o arco-íris”. Rannie Toomer  

empalideceu.) 

 Buscamos verificar se o aluno tinha compreendido que, pela fala irônica de 

Sarah, o carteiro não foi procurar o médico branco e que ele tampouco viria para 

consultar o filho de Rannie.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Porque veio a consciência de que o carteiro não foi buscar o 
médico e ela teria que aceitar a ajuda de Sarah 

2. Sarah é irônica ao afirmar que o carteiro já chamou o médico e, 
posteriormente, dizer que sua intervenção é tardia para a cura do 
bebê. 

3. Fica subentendido na conversa de Sarah que o carteiro não 
chamará o médico ou o médico não viria. Rannie perde a cor pois 
vê que não terá nenhum auxílio do branco (em que acreditava 
poder socorre-la).  

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 
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4. Rannie teria detectado na frase uma ameaça.  

5. A Sara não veio para curar seu filho. 

6. Subentende-se que Sarah já sabia que Snooks estava muito doente e 
por isso foi vê-lo. 

 

Das 19 respostas obtidas, 10 referiram-se ao fato de que, com a fala irônica 

de Sarah, Rannie descobriu que o médico branco não viria. A não vinda do médico 

branco, resposta da sua própria indiferença em relação aos sofrimentos do negro, 

mostrou a Rannie a real situação racial em que estava inserida. Essa situação foi 

percebida em 10 respostas; no entanto, as que foram consideradas incoerentes 

mostraram ou uma falta de compreensão do próprio conto (respostas 4 e 5) ou uma 

superficialidade de interpretação, não indo ao campo do não dito (resposta 6).   

A pergunta AL1 (6) verificou se o aluno entendera o que seria o chá de cavalo 

(horse tea). Como o conto não explicita o que seria esse tea, buscamos conferir 

como o aluno inferiria essa informação. 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. A urina do cavalo.  

2. O ‘tea’ é na verdade o xixi de um cavalo forte.   

3. Chá forte de cavalo. No texto fica subentendido urina de cavalo. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. É um conto que aborda a questão do racismo. O chá seria como um 
remédio mágico contra o racismo. 

5. Uma bebida para abreviar a vida.  

6. Um chá com força de cavalo, o próprio chá com a essência de 
demonstrar força.  

 

Das 17 respostas obtidas, apenas 07 se referiram à urina do cavalo. Outros 

se referiram a um chá feito de alguma parte do cavalo. No entanto, no conto, quando 

Rannie vai ao encontro do cavalo para pegar o tea, o narrador dá a entender que 

seria a urina que Rannie coletava em seu sapato de plástico e que se misturava com 

a chuva que caia torrencialmente. Há outros indícios para essa interpretação no 
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conto que não foram percebidos por aqueles cujas respostas foram consideradas 

incoerentes, pois ficaram ou no campo semântico da frase “strong horse tea” (“chá 

com força de cavalo”), como a resposta 6, ou numa interpretação “mágica” em 

relação ao chá (resposta 4 – remédio contra o racismo; resposta 5 – bebida para 

abreviar a vida). 

A pergunta AL1 (7) buscou saber se o aluno conseguiria entender o 

pressuposto em relação à morte do filho de Rannie. O texto do narrador não usa as 

palavras die (morrer) ou death (morte), o que nos levou a ficar curioso sobre a 

compreensão dos alunos do pressuposto semântico da oração: “(...) the frail 

breathing had stopped with the thunder, not to come again” (a respiração fraca tinha 

parado com o trovão para não mais voltar). 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes. Não 

houve nenhuma resposta potencialmente incoerente. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. A história não afirma o que ocorreu com Snooks literalmente, mas 
deixa subentendido que o mesmo morreu ao parar de respirar. 

2. A partir desse trecho fica subentendido que o menino Snooks 
morreu. 

3. Morreu. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

Não houve. 
 

Dos 18 alunos que responderam à questão, todos referiram-se à morte do 

menino Snooks. Isso pode ter acontecido devido ao fato de que algumas palavras da 

oração em questão eram mais conhecidas, como breathing (respiração) e o verbo 

stop (parar). Somente com o conhecimento dessas duas palavras, já que estamos 

no campo do pressuposto semântico (MEY, 2007), seria possível inferir que a 

respiração da criança havia parado. Percebemos isso quando um aluno apenas 

escreveu “morreu”.  

A pergunta AL2 (3) questionou sobre a possível pressuposição acerca da 

posição de Sarah, a mulher branca, em relação aos negros, de acordo com os 

enunciados abaixo: 

Narrator: “I work for Tantie Rosie, the rootworker. I’m learning the profession.”  
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Sarah: “Whatever for? (...) everybody always said that rootworking was just a whole 

lot of n-----, I mean colored foolishness.”  

Narrator: “Prove?”  

Sarah: “Why, not that I’m afraid of any of this nigger magic!” 

(Narrador: “Eu trabalho para Tantie Rosie, a curandeira. Estou aprendendo o ofício”. 

Sarah: “Para quê? ....o povo sempre falou que curandeirismo é tudo idiotice de p ---, 

quero dizer,  de negros”. 

Narrador: “Prove?” 

Sarah: “Como assim, não é que eu tenho medo dessa mágica de pretos!”)  

Esperamos que o aluno indicasse o preconceito racial evidente na fala de 

Sarah quando ela se referiu ao curandeirismo como sendo “coisa de pretos” – o que 

é possível verificar no uso da inicial ‘N’, referindo-se à palavra ‘nigger’, que, por si, já 

ecoa o discurso da suposta inferioridade do negro desde a época da escravidão.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Sarah posicionasse como uma mulher preconceituosa diante dos 
negros, não dando valor às suas crenças e valores. 

2. Podemos pressupor uma ideia preconceituosa dela em relação aos 
negros, pois ela faz referência à “nigger magic” como sendo algo 
insignificante. 

3. Que ela considera os negros e seus costumes inferiores.   

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Que Sarah tem medo de magia negra, mas tenta demonstrar que 
não tem. 

5. Que os negros como profissão aprendem sobre magia negra. 

6. Sara se contradiz nessa declaração. 

 

Das 16 respostas obtidas, 09 apontaram para o preconceito do branco em 

relação à religião e/ou às crenças do afro-americano. Uma das respostas foi mais 

abrangente, pois mostrou que a Sarah considerava não só os costumes dos negros, 

mas os próprios afro-descendentes inferiores. As respostas que não adentraram 

esse campo do subentendido e, claro, do discursivo, ou ficaram no campo do enredo 

 



146 
 

(resposta 4) ou apresentaram uma incompreensão do próprio conto, o que ficou 

vivsível ao lermos a resposta 5, em que o aluno escreveu sobre a profissão de 

magia negra aprendida pelos negros. Isso levou-as a serem consideradas 

incoerentes.  

Na pergunta AL3 (1), buscamos a compreensão do aluno em relação aos 

pressupostos e/ou subentendidos encontrados no enunciado “Who can even 

imagine me looking a strange man in the eye?” (Quem poderia imaginar que eu 

olharia um homem estranho nos olhos?) . A pergunta feita no exercício já aponta um 

possível discurso relacionado à posição de inferioridade da mulher negra em uma 

sociedade predominantemente branca e machista: “Que pressupostos/ 

subentendidos podemos estabelecer em relação à posição racial/social que a 

narradora acredita ter?” Foi exatamente essa reflexão que esperamos. 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. A narradora deixa subentendido a sua posição de submissão 
imposta pela sociedade da época por ser uma mulher negra. 

2. Que os negros são inferiores e tenham que adotar uma postura 
submissa.  

3. Que os negros são inferiores e portanto devem agir em submissão 
aos brancos. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Que ela era uma pessoa que não encarava as pessoas, nunca 
respondia à altura.  

5. Pressuposto, preconceito racial. 

6. Subentende que a pessoa que estava olhando para ela é racista. 

 

Das 21 respostas obtidas, 15 alunos justificaram o enunciado da narradora 

devido à posição de inferioridade e submissão imposta ao negro na sociedade 

americana branca, levando-o a ter uma postura de submissão. As respostas 

consideradas incoerentes mostraram a dificuldade de o aluno sair dos elementos 

materiais da linguagem (resposta 4) em busca dos elementos não ditos. Os que o 
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fizeram, gereralizaram o tema (resposta 5), sem apontar, de fato, para as questões 

que esse enunciado evidencia. 

Na pergunta AL3 (3), o aluno precisava verificar o pressuposto e/ou o 

subentendido sobre a posição de Maggie, a filha que mora com a mãe, em relação à 

herança cultural dos negros a partir do seguinte enunciado: “She can always make 

some more. I said. Maggie knows how to quilt” (Ela sempre poderá fazer outras 

colchas. A Maggie sabe fazê-las). Essa pergunta sinaliza a questão de a Maggie ser 

a que verdadeiramente entende a sua herança, simbolizada na colcha de retalhos. 

Foi essa reflexão que esperamos do aluno. 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Podemos pressupor que ela não precisa de uma colcha específica 
para se lembrar de sua herança cultural, pois ela vive essa 
herança (já que pode fazer uma colcha). 

2. Que sua herança estava viva dentro da própria família.  

3. Ela vivencia essa herança, ela herdou o conhecimento dos seus 
antepassados. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Maggie tem uma herança de submissão pelo aquilo que foi 
ensinado. 

5. A Maggie possui uma herança de submissão, sempre foi imposta 
desta maneira. 

6. Maggie não daria sequência as suas heranças culturais e nem 
reconheceria, através da colcha, suas heranças culturais.  

 

Das 20 respostas obtidas, 11 alunos inferiram que Maggie, de fato, era a filha 

que vivia a sua cultura ou a sua herança cultural. Ela não precisaria pendurar a 

colcha na parede como recordação de sua cultura, pois a sua herança cultural era 

constitutiva. As respostas consideradas incoerentes tangenciaram o tema, pois 

trataram da questão da submissão (resposta 4) ou da “herança de submissão” 

(resposta 5), mas não sinalizaram a compreensão de que a questão da herança era 

“viva dentro da própria família”. 
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A pergunta AL3 (4) tornou-se, de certa forma, um complemento da pergunta 

anterior, tendo em vista que ela está relacionada a Dee, a irmã de Maggie, que 

queria a colcha para poder dependurá-la. Quisemos saber se o aluno conseguiria 

apontar para a visão de Dee de cultura e/ou de herança cultural como externa ao 

homem. Para mostrar as suas raízes, ela queria um artefato que pudesse exibir e, 

não, valores para viver. O enunciado que os alunos precisaram analisar foi: 

Mama: “What would you do with them (the quilts)?” 

Dee: “Hang them,” she said.  

(Mama: “O que você faria com elas (as colchas)?” 

Dee: “Eu as penduraria”, afirmou.) 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Dee queria a colcha apenas como um artefato, como algo material 
para recordar a herança e não como orgulho de tudo que as 
gerações anteriores viveram e superaram. 

2. Ela queria as colchas para servir de recordação, ela valoriza a 
cultura dos ancestrais como uma recordação. 

3. Para Dee, sua herança é um artefato deve ser apenas observado 
com algo que um dia existiu, um objeto de admiração, mas ela não 
vive a história de sua família, não existe uma valorização e 
identificação com a história de sua família.  

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Dee recebeu a herança como herança histórica (distante). 

5. Subentende que ela quer as colchas só para mostrar que vem de 
uma família tradicional.  

6. Dee sabia bem o que fazer com a herança sem se importar com o 
que seria dito. 

 

Das 20 perguntas respondidas, 10 alunos apontaram a relação das colchas 

(quilts) com artefatos de decoração, como se a questão da herança cultural fosse 

apenas para ser mostrada e, não, vivida. Como algo exterior, os alunos 

reconheceram que as colchas serviriam de recordação, admiração e, não, de 

“orgulho de tudo que as gerações anteriores viveram e superaram”. Nas respostas 
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incoerentes, os alunos até usaram a palavra herança, mas ela já se encontrava na 

própria pergunta, não mostrando, dessa forma, que conseguiram refletir sobre o não 

dito, ou seja, sobre a visão de herança proposta por Dee no conto.  

Na pergunta AL3 (5), foi verificado se o aluno poderia identificar o 

pressuposto/subentendido sobre o seguinte enunciado: “’Your heritage,’ she said. 

And then she turned to Maggie, kissed her, and said, ‘You ought to try to make 

something of yourself, too, Maggie. It’s really a new day for us. But from the way you 

and Mama still live you’d never know it.’” (“A sua herança”, disse. E então virou-se 

para Maggie, beijou-a e disse: “Você precisa tentar fazer algo da sua vida também, 

Maggie. É, de fato, um novo dia para nós. Mas da maneira como você e mamãe 

vivem vocês nunca saberão”). Na pergunta, procuramos saber sobre o conflito de 

concepção de herança (heritage), esperando que o aluno indicasse que a herança 

era um artefato para Dee, mas, para Maggie, era algo constitutivo.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente incoerentes. 

Não houve nenhuma resposta potencialmente coerente.  

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

Não houve. 
RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

1. Pressupõe que Dee diz para Maggie deixar suas raízes. 

2. Dee possui/manifesta uma postura diferente diante da segregação 
social, enfrenta as pessoas olhando nos olhos, já a mãe e a irmã são 
submissas e se consideram inferiores. 

3. Pressupõe que Dee quer que Maggie mude de vida como ela 
mudou e está feliz com isso. 

 

Das 17 repostas obtidas, nenhuma focou a questão da concepção de 

herança, ficando as suas respostas no campo da questão da inferioridade imposta 

aos negros e da mudança de vida que estava ao seu alcance. Houve respostas que 

até trouxeram um desconhecimento do próprio enredo do conto, como a resposta 1, 

em que o aluno afirmou que Dee propôs que Maggie deixasse as suas raízes.  

O quadro abaixo resume o número de questões respondidas pelos alunos e o 

número considerado potencialmente coerente com o enredo e/ou os discursos que 

perpassam os contos. 
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Quadro 7: Resumo das respostas sobre pressupostos/subentendidos consideradas coerentes 

 

Ao olharmos o Quadro 7, notamos que houve 12 perguntas sobre 

pressupostos e subentendidos que seriam respondidas por 22 alunos no exercício 

AL1, 25 no AL2 e 25 no AL3, totalizando 279 perguntas; no entanto, como 60 não 

foram respondidas, obtivemos 219 perguntas respondidas, 109 das quais foram 

consideradas coerentes. Em outras palavras, cerca de metade das perguntas foram 

respondidas pelos alunos de forma potencialmente coerente. 

Seguindo a mesma ordem de apresentação dos conceitos da análise 

quantitativa, o próximo conceito analisado foi o de aspecto verbal. Segundo Mey 

(2000), a compreensão do aspecto verbal permite a visão da referencialidade 

temporal da oração. Ele apresenta a classificação encontrada na literatura: o tempo 

da fala, o tempo do evento e o tempo de referência. Foi, exatamente, a 

compreensão de como essa referencialidade temporal é trabalhada no nível do 

enunciado e sua importância para o enredo e/ou discurso que a perguntas AL2 (1) e 

AL2 (2) foram criadas e as respostas potencialmente coerentes, escolhidas. 

Na pergunta AL2 (1), foi pedido que o aluno identificasse o verbo no simple 

past (pretérito perfeito/imperfeito) e o verbo no past perfect (pretérito mais que 
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perfeito) na oração “And that’s when I began to notice that all the people in the black 

line had dressed themselves in tatters” (E foi quando comecei a notar que todas as 

pessoas na fila para negros tinham se vestido de trapos). A partir dessa 

identificação, pedimos que ele determinasse a importância do enunciado no contexto 

do enredo, ficando, portanto, a pergunta direcionada ao contexto semântico do conto 

e, não, ao seu contexto discursivo.  

Esperamos que o aluno, ao identificar os verbos no simple past (began – 

comecei) e no past perfect (had dressed – tinham-se vestido), relacionasse o 

enunciado ao fato de haver uma fila específica para negros, que tinham vestido 

trapos a fim de se mostrarem merecedores dos tickets de comida do governo.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. A importância é que se subentende é que no contexto do texto 
existia a separação de negros e brancos na fila da distribuição de 
comida. 

2. Rosie percebe que para poder “conseguir” seus tickets teria que 
estar vestida em trapos.   

3. Esse enunciado é importante para entendermos que as pessoas 
mesmo que tivessem boas roupas, se vestiam em farrapos para 
apresentarem mais pobres e mais merecedoras da comida (do 
ticket). 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Entender o contexto da história. 

5. O leitor é capaz de identifica os acontecimentos da história. 

6. Que o povo negro nessa parte não tem prioridade em opinar sobre 
o que está acontecendo.   

 

Das 17 respostas obtidas, 13 alunos conseguiram identificar os verbos, mas 

apenas 4 relacionaram os aspectos verbais do enunciado ao contexto do conto, ou 

seja, apenas eles relacionaram o uso dos verbos com o fato de que alguns negros, 

já sabendo da separação das filas, vestiram-se de trapos para serem “merecedores 

da comida”. As respostas consideradas incoerentes ou ficararam no campo 
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conceitual, sem adentrar o enredo do conto (respostas 4 e 5) ou generalizaram a 

questão da inferioridade imposta ao negro, sem discutir as reais questões dessa fala 

da personagem (resposta 6).  

  A pergunta AL2 (2) pediu que o aluno determinasse os tempos de fala, do 

evento e de referência na oração “(...) I have always been proud. My father, you 

know, used to be one of the biggest colored peanut growers in Cherokee County and 

we never had to ask nobody for nothing” (Sempre tive orgulho. Meu pai, você sabe, 

foi um dos maiores plantadores negros de amendoim do Distrito Cherokee, e nós 

nunca tivemos de pedir nada a ninguém). Esperamos que o aluno indicasse o 

speech time como o momento em que Tantie Rose narrou a sua vida; o event time, 

o momento em que seu pai era produtor de amendoins, e o reference time, o seu 

passado referenciado pelo advérbio never e o verbo semi-modal used to.  Além 

disso, acreditamos que o aluno precisava mostrar a importância semântica desse 

enunciado, afirmando que, a partir dele, era possível entender, no enredo, o porquê 

de Tantie Rose não querer vestir trapos para ir à fila destinada aos negros.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Você entende o porquê de Hannah não querer se vestir como os 
demais em ‘trapos’. Ela não queria perder sua dignidade, pois 
como ela mesma relatou, ela sempre teve orgulho, no sentido 
positivo da palavra. Ela não queria pedir esmolas, pois nunca 
precisara pedir nada a ninguém. 

2. Hanah remete ao passado quando seu pai era maior produtor de 
café, inconformada e orgulhosa, não compreende como foi chegar 
aquela situação (de ficar na fila para se alimentar). 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

3. É importante para compreender porque aconteceram as coisas que 
ela conta na vida dela e porque ela procurou a Rosie agora.  

4. A personagem conta a história deixando claro quando os fatos 
ocorreram e no caso da 1ª frase ela é orgulhosa e sempre será. 

5. A importância é grande, pois nos ajuda a entender os tempos da 
fala e a história de vida da personagem através desses tempos.  
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Dos 15 alunos que responderam à questão, apenas 03 apresentaram uma 

relação temporal coerente e apenas 02 correlacionaram esses tempos com o fato de 

Hannah não querer perder a sua dignidade, tendo em vista que a própria 

personagem reinvidicou a sua posição socioeconômica de ser filha do maior 

produtor de amendoim, independentemente da questão racial. As respostas 

consideradas incoerentes ou ficaram na explicação da importância do conhecimento 

desses tempos, mas não discutiram o seu aspecto semântico (resposta 5), ou 

responderam de forma superficial, mencionando o fato de ela narrar a sua vida de 

acordo com a ordem dos fatos (resposta 4).  

A pergunta AL2 (4) verificou se os alunos conseguiriam apontar o ato 

ilocucionário e o perlocucionário a partir do ato locucionário do narrador: “What Mrs. 

Kemhuff wants are some nail parings, not many, just a few; some hair (that from a 

comb will do), some water and some feces – and if you don’t feel like doing either 

number one or number two, I will wait – and a bit of clothing, something with some of 

your odor on it” (O que a Sra. Kemhuff quer são alguns pedaços de unha, não 

muitos, apenas alguns; alguns fios de cabelo – aqueles que ficam na escova 

servem; água e um pouco das fezes – e se você não estiver com vontade de fazer o 

número um ou o número dois, eu espero – e uma peça de roupa, alguma que tenha 

o seu cheiro).  Mey (2007) explica que o ato locucionário é o enunciado em si; o ato 

ilocucionário refere-se à intenção que subjaz o ato locucionário, ou seja, à 

possibilidade de o falante querer expressar um desejo, um julgamento, etc, por meio 

da sua fala; o ato perlocucionário está ligado ao efeito que o enuncido causou. Essa 

pergunta ficou no campo semântico do conto, já que tanto a intenção quanto o efeito 

referiam-se ao seu enredo. Esperamos que o aluno entendesse o ato ilocucionário 

como a intenção de o narrador, por meio do confronto à suposta descrença de Sarah 

no curandeirismo, conseguir o material para o trabalho encomendado por Hannah. O 

ato perlocucionário deveria ser indicado como o efeito de pavor que a oração (ato 

locucionário) causou em Sarah, levando-a à autodestruição, à morte.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 
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RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Ilocucionário: Ela queria recolher esses itens descritos acima, a fim 
de usá-los em um ‘feitiço’ contra Sarah. 
Perlocucionário: Feitiço algum foi feito, mas o efeito causado foi 
terrível, pois Sarah mesmo acabou se ‘destruindo’ e morrendo. Ela 
ficou com medo. 

2. Ilocucionário: A intenção era assustar e convencer de que com a 
aquisição desses materiais o feitiço se concretizaria. 
Perlocucionário: Hannah consegue assustar Holley, que não lhe dá o 
que é pedido, como acaba se convencendo que o feitiço é real e 
acaba enlouquecendo e morre.   

3. Ilocucionário: A intencionalidade do ato de fala foi conseguir o que 
era preciso para fazer a poção. 
Perlocucionário: O efeito que o texto irá causar é deixar Sarah 
consciente de que farão algo para ela.  

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Ilocucionário: Todo o enunciado (“What Mrs. Kemhuff (...) odor on 
it”) 
Perlocucionário: A intenção da narradora em enunciar, Deixou a 
Mrs. Kemhuff com medo. Disse o que queria para ela provar que 
não tinha medo e que, inclusive, esperaria por ela. 

5. Ilocucionário: O narrador explica, é detalhista.  
Perlocucionário: O narrador permite que você reconheça ou 
interprete o que ele diz. 

 

Das 07 respostas obtidas, 05 alunos conseguiram identificar, no conto, o ato 

ilocucionário, explicando que, ao enunciar, o narrador queria a obtenção, mesmo 

que por medo, do material para a poção que seria feita contra a Sarah. Quanto ao 

ato perlocucionário, das 07 respostas, apenas 04 alunos apontaram para o efeito 

dessa oração causado em Sarah, levando-a à morte. Das orações potencialmente 

incoerentes, somente dois alunos responderam à questão; os outros deixaram a 

questão em branco. No entanto, os que o fizeram, mostraram ou que confundiram os 

conceitos (mesmo estando a explicação deles em nota de rodapé), como é 

percebido na resposta 4, ou que buscaram explicá-los a partir da posição do 

narrador, mas de forma incoerente (resposta 5).  
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 A pergunta AL3 (2) verificou a importância de os verbos declarandi say (dizer) 

e follow (seguir, prosseguir dizendo) estarem no presente e, não, no passado, o que 

seria algo esperado do narrador ao narrar o encontro de Dee e seu namorado 

(marido) com a mãe e Maggie: “Wa-su-zo-Tean-o!” she (Dee) says, coming on in that 

gliding way the dress makes her move. (…) and he (Dee’s partner) follows up with 

“Asalamalakim, my mother and sister!” (“Wa-su-zo-Tean-o!” ela (Dee) diz, 

aproximando-se de um jeito deslizante que o vestido a fazia ter. (...) e ele - o 

companheiro de Dee - segue dizendo “Asalamalakim, minha mãe e minha irmã!”). 

Para Mey (2007), o estudo dos verbos declarandi está relacionado com a 

vocalização do texto literário. Para ele, para se descobrir as vozes em um texto, 

portanto, é necessário que se analisem os discuros direto, indireto e indireto livre. 

Para o autor, ainda, quando não há, no texto, uma sequência temporal exigida pela 

gramática, a motivação que leva à quebra temporal é puramente pragmática. Dessa 

forma, esperamos que o aluno mostrasse que o uso do presente dos verbos 

declarandi remetia ao uso do presente factual, ou seja, de um presente não 

transitório, apontando para a identidade assumida por Dee, aproximando-se dos 

negros africanos mulçumanos.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente incoerentes. 

Não houve respostas potencialmente coerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

Não há.  
RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

1. A linguagem acompanha Dee e seu parceiro quando é mencionada 
as palavras “says” e “follow”.  

2. Esses verbos no presente remete a realidade da cultura social que 
ainda existe.  

3. Para mostrar que a fala da Dee está diretamente como ela disse.  

 

Das 13 respostas obtidas, nenhum aluno apontou para a força enunciativa 

dos verbos, mostrando que os novos nomes demarcavam a nova identidade de Dee. 

Como o aspecto simples dos verbos refere-se a fatos, o uso do presente revelava 

que a mudança de nome não era algo temporário ou de moda, mas a assunção da 

identidade de Dee com os mulçumanos africanos. As respostas consideradas 

 



156 
 

incoerentes, na sua maioria, como mostram as repostas apresentadas acima, 

ficaram nas generalizações sobre “a realidade da cultura social” ou na suposta 

intenção de a sua fala ser narrada exatamente como a personagem havia dito 

(resposta 3). 

Na pergunta AL2 (5), buscamos a compreensão do aluno sobre a concepção 

de mulher negra construída nos dois primeiros contos. As comparar os contos 

Strong horse tea e The revenge of Hannah Kemhuff, os alunos precisariam pensar 

nos discursos que perpassam os enredos a respeito da mulher negra em pleno 

período de segregação legalizada nos Estados Unidos. Como será discutido 

posteriormente, tanto essa pergunta quanto a próxima, a AL3 (6), saíram do campo 

puramente pragmático para adentrar o campo discursivo. Verificamos, na seção 1.6, 

que uma das divergências entre a Pragmática e a ADD é a própria concepção de 

enunciado, tendo em vista que o enunciado, para Bakhtin (2003c), é pleno de ecos e 

ressonâncias de outros enunciados. Ao perguntarmos sobre a concepção da mulher, 

nessa questão, e da mãe negra, na questão AL3 (6), não buscamos apenas a 

concepção da mulher pressuposta ou subentendida nos dois contos, mas a 

concepção ideológica da mulher negra a partir desses enunciados concretos, que 

ecoam o discurso racista da sociedade branca que percebia o negro como inferior 

ao branco e a mulher como inferior ao homem.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Mulher sofredora, sem oportunidade que sofrem todos os tipos de 
preconceito. 

2. Através da análise desses contos vejo a mulher negra como uma 
mulher à margem da sociedade ‘branca americana’, que sofre 
preconceito cultural e sexual, e ainda assim tenta numa cultura 
separatista impor-se e manter seu orgulho. 

3. A partir dos contos verifico que a mulher negra possui uma 
personalidade marcante com suas crenças e luta diante da posição 
em que a colocam na sociedade.  

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Egoista, solitária, infeliz pelas condições da vida, vir a procura 
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das coisas sem resultado, autônoma.  
5. Que toda mulher negra faz magias. 

6. Submissão ao homem branco.  

 

Das 17 respostas obtidas, 07 alunos apontaram tanto para o preconceito 

sofrido pelas mulheres negras quanto para a sua capacidade de superar esse 

preconceito e manter seu orgulho e identidade, mesmo estando “à margem da 

sociedade ‘branca americana’”. As respostas incoerentes ou ficaram nas 

generalizações muitas vezes estranhas (resposta 5) ou mostraram apenas parte do 

discurso (resposta 6), olvidando o discurso de superação presente nesses contos.  

Por fim, a pergunta AL3 (6) pede que os alunos apresentem a visão da mãe 

negra perpassada nos três contos Strong horse tea, The revenge of Hannah 

Kemhuff e Everyday Use.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. São mulheres solitárias e empenhadas na função de educar seus 
filhos numa sociedade racista. São fortes e batalhadoras. 

2. Elas são batalhadoras, não tem companheiro, vivem com 
humildade, tem orgulho do seu passado, e fazem tudo  para os 
filhos. 

3. Uma mulher forte, determinada, porém rejeitada pela sociedade 
(branca, na maioria das vezes). 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Mulher, mãe, com muitas necessidades e sem muitas chances ou 
perspectivas de uma vida melhor. 

5. Submissão ao homem branco. 

 

Das 22 respostas obtidas, 20 alunos apontam para a força da mulher negra 

representada como uma mãe que cuida sozinha de seus filhos e que, mesmo diante 

das adversidades decorrentes do forte preconceito racial e social a que estava 

submetida, apresentava-se como forte e trabalhadora. 02 alunos apresentaram 

respostas potencialmente incoerentes, pois suas respostas apenas ficaram no 
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aspecto da sua luta (e não no da superação) e outros deixaram a pergunta sem 

resposta.   

 

 Nesta seção, percebemos que o número de respostas coerentes variou muito 

de acordo com o conto e com a pergunta feita. No entanto, para termos uma visão 

mais abrangente, será apresentado um resumo dos dados desta fase para 

podermos chegar a alguma conclusão sobre a relevância dessas respostas obtidas.  

 

 

Quadro 8: Resumo das respostas consideradas coerentes  

  

Como é possível perceber no Quadro 8, o número total de perguntas que 

seriam respondidas por 22 alunos no exercício AL1, 25 no AL2 e 25 no AL3 seria 

454; no entanto, como 137 não foram respondidas, obtivemos 317 perguntas 

respondias, 151 das quais foram consideradas coerentes. Em outras palavras, cerca 

de metade das perguntas respondias pelos alunos foi feita de forma potencialmente 

coerente. 

Ademais, notamos que o conhecimento dos aspectos verbais e das relações 

temporais (Speech time, event time e reference time) ajudou pouco o aluno a 

analisar as perguntas feitas no exercício AL 2. Semelhantemente, o estudo dos 
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discursos (direto, indireto e indireto livre) e do uso (ou não) da sequência verbal 

(consecutivo temporum) esperada na mudança de discurso não contribuiu para a 

análise da oração da pergunta AL3 (2). Percebemos, por meio desse quadro, que os 

conceitos melhor entendidos foram os de pressupostos, subentendidos e atos 

(pragmáticos) de fala. É possível notar, também, que os alunos conseguiram 

estabelecer relações de diálogo entre os contos. Três observações ainda são 

importantes: 

 

1. No que se refere aos conceitos de pressuposto e subentendido, pudemos notar 

que, em nenhum momento, houve a preocupação com a necessidade de o aluno 

apontar se, naquele determinado enunciado, havia pressupostos ou 

subentendidos ou ambos. No entanto, em vários momentos durante os 

exercícios, vários alunos sentiram a necessidade de especificar o que eles 

encontraram na oração. Por exemplo, na pergunta AL1 (7), em que se pergunta o 

que é pressuposto/subentendido sobre o que aconteceu com Snooks a partir da 

oração “(...) the frail breathing had stopped with the thunder, not to come again”, 

dos 18 alunos que responderam que Snooks havia falecido, 06 deles escreveram 

que se subtendia que Snooks morrera, e 01 deles apontou que estava 

pressuposto que ele falecera.  

2. No que tange aos pressupostos e subentendidos, ainda, é importante a menção, 

pelo menos preliminarmente aqui, de que, das 12 perguntas que envolviam o 

conhecimento desses conceitos, apenas 05 se direcionavam ao escopo 

semântico das informações implícitas; ou seja, para que o aluno respondesse a 

07 perguntas, ele teria de deixar o campo semântico dos pressupostos/ 

subentendidos para ir ao campo discursivo. Mais detalhes sobre essa tendência 

serão explicitados na seção 3.7. 

3.  As perguntas AL2 (5) e AL3 (6) fugiram completamente ao campo da 

Pragmática. Na seção 1.6, mostramos que um dos pontos de divergência entre a 

ADD e a Pragmática é que a Pragmática, em suas análises, se limita ao contexto 

da enunciação. Diante disso, não só as perguntas, novamente, mostraram uma 

tendência em ir ao campo discursivo, mas as respostas também permitiram a 

visão da posição ativo-dialógica dos alunos para compreenderem os discursos 

que perpassam os contos, em especial, o da segregação racial decorrente da 

suposta inferioridade racial dos negros defendida pelos brancos.  
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Diante dos resultados aqui apresentados, faltava sabermos se o estudo dos 

conceitos da Pragmática contribuiu para que os alunos, em especial os em nível 

básico e intermediário, conseguissem analisar os contos trabalhados nessa fase. Até 

aqui, notamos que, das perguntas respondidas, cerca de metade delas foi 

respondida de forma coerente, o que mostra certo avanço por parte dos alunos, 

avanço esse percebido também em sala de aula. Não podemos esquecer que 64% 

dos alunos que responderam às perguntas estão no nível básico da Língua Inglesa e 

16%, no nível intermediário. A próxima seção, portanto, buscou investigar quantos 

desses 80% responderam coerentemente às perguntas dos três exercícios AL. 

 

3.6  Algumas considerações sobre as contribuições dos fundamentos da Pragmática 

nos estudos literários 

 

Esta seção visou à investigação da autoria dos dados obtidos na seção 

anterior, buscando saber o nível linguístico dos alunos que responderam às 

perguntas de forma considerada potencialmente coerente. Na seção 3.2, 

constatamos que, dos 25 alunos que responderam ao stimulated recall, 16 alunos 

(64%) se encontram no nível básico, 04 (16%) no nível intermediário, 04 (16%) no 

nível avançado e apenas 01 aluno (4%) no de proficiência. Diante disso, passamos à 

investigação do nível linguístico dos alunos que responderam coerentemente a cada 

questão dos três exercícios AL. A ordem de apresentação seguiu a mesma ordem 

encontrada na seção 3.5: pressupostos/subentendidos, aspecto verbal, relação de 

tempo, atos (pragmáticos) de fala, discurso e relação entre os contos. 

O quadro a seguir resume os dados obtidos. A coluna ‘quantidade de alunos’ 

refere-se ao número de alunos que responderam coerentemente às perguntas. As 

colunas ‘básico’, intermediario’, ‘avançado’ e proficiência’ referem-se ao nível 

linguístico em que se encontram. A pergunta AL2 (4i) refere-se ao ato ilocucionário e 

a AL2 (4p), ao ato perlocucionário. 
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Quadro 9: Respostas coerentes dos alunos e seus níveis linguísticos 

 

 Diante de todos esses dados, foi necessário resumi-los em outro quadro para 

melhor visualizá-los. É importante a lembrança de que a ênfase aqui dada aos 

alunos no nível básico e no nível intermediário não descartou os avanços que alunos 

nos níveis avançado e de proficiência tiveram, mas ocorreu devido ao foco desta 

pesquisa (alunos com conhecimento limitado da LI).  

Diante disso, o quadro a seguir apresentará quantas perguntas foram 

respondidas coerentemente por alunos nos níveis básico e intermediário: 
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Quadro 10: Resumo das respostas coerentes por alunos em nível básico e intermediário 

 

Como podemos ver no Quadro 10, das 151 perguntas respondidas 

coerentemente, 96 dessas respostas foram dadas por alunos no nível básico e 17 

por alunos no nível intermediário, o que equivale a 113 respostas coerentes.  

Não podemos esquecer, no entanto, de que esses números também são 

resultantes de fatores situacionais e contextuais. Em relação ao exercício AL2, por 

exemplo, 07 alunos do nível básico praticamente deixaram a atividade em branco. 

Desses 07 alunos, apenas 01 (14,3%) deles esteve ausente em apenas uma manhã 

(=4 aulas); 04 alunos (57,1%) estiveram ausentes 04 manhãs (=16 aulas); 01 aluno 

(14,3%) esteve ausente 07 manhãs (=28 aulas) e 01 aluno (14,3%), 02 manhãs (=08 
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aulas). Em relação ao exercício AL3, 04 alunos do nível básico deixaram o exercício 

praticamente em branco. Desses, 02 alunos (50%) estiveram ausentes 04 manhãs 

(=16 aulas), 01 aluno (25%) faltou 05 manhãs (=20 aulas) e 01 aluno (25%) 

ausentou-se 09 manhãs (=36 aulas). 

Uma pesquisa que tem como sujeitos pesquisados indivíduos sociais e 

históricos não pode desconsiderar esses fatores que compõem a totalidade do 

enunciado concreto chamado Fase 1. Ademais, apesar de o número total de 

respostas potencialmente coerentes (113) parecer baixo em relação ao número total 

de perguntas respondidas (317), foi perceptível o avanço que esses alunos deram 

tanto na execução dos exercícios AL como nas próprias atividades feitas em sala de 

aula durante a base Ensino de Literatura em Língua Inglesa.  

 

3.7  Algumas considerações sobre a posição assumida pelo pesquisador na 

preparação e/ou na análise dos exercícios AL 

 
O objetivo desta seção é tecer alguns comentários sobre a preparação de 

cada exercício AL e/ou a própria análise dos exercícios feitos no processo aqui 

apresentado, tomando por base o que foi discutido na seção 2.7 (O posicionamento 

do pesquisador/professor em relação à pesquisa). 

 Em alguns momentos da apresentação da análise desta fase, já foi 

mencionada a interferência do nosso olhar dialógico durante a elaboração dos 

exercícios AL 1-3. Apesar de ser essa fase destinada ao estudo da Pragmática e à 

averiguação da sua contribuição em análises literárias, foi possível perceber que 

houve, em algumas perguntas, o toque discursivo não presente nos conceitos da 

Pragmática estudados com os alunos.  

 Esse toque discursivo esteve presente em dois grandes momentos: nas 

perguntas em que os pressupostos se referiram ao campo discursivo e nas 

perguntas em que os alunos teriam de relacionar discursivamente os contos. À guisa 

de exemplo, a pergunta AL3 (1) buscava saber que pressupostos/subentendidos 

podiam ser estabelecidos em relação à posição racial/social que a narradora 

acreditava ter. Essa pergunta fugia ao escopo do pressuposto semântico ou até do 

pragmático, pois, para Mey (2007), o pressuposto pragmático busca a compreensão 

do enunciado em seu contexto de produção.  A resposta à pergunta AL3 (1) não 
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seria encontrada nem na oração em si (pressuposto semântico), nem no seu 

contexto de produção, ou seja, o contexto do conto (pressuposto pragmático), mas 

nos discursos que perpassavam o enunciado concreto da pergunta, em especial o 

discurso da suposta inferioridade da raça negra conforme defendida pelo branco 

americano.  

Quanto ao estabelecimento de relações discursivas entre os contos, já foi 

apontado na seção 3.5 que as perguntas AL2 (5) e AL3 (6) fugiram completamente 

ao campo da Pragmática. Enfatizamos, naquele momento, que é exatamente esse 

um dos pontos de divergência entre as duas áreas de conhecimento, a ADD e a 

Pragmática. No entanto, incorremos no ‘erro’ de deixar marcas de concordância com 

a concepção dialógica da linguagem durante a confecção das atividades AL dessa 

fase. Isso, no entanto, não é totalmente descabido, tendo em vista que, mesmo em 

busca de uma objetividade, somos, como pesquisador, um ser social e histórico que 

participou desse enunciado concreto que constituiu a primeira fase desta pesquisa. 

Outro dado que não pode passar despercebido é de que houve uma ênfase, 

nas perguntas dos três exercícios AL, aos conceitos de pressupostos e 

subentendidos (66,6% do número total de perguntas de análise partiram desses 

conceitos). Curiosamente, no entanto, apesar da ênfase dada a eles, não houve 

preocupação com sua conceituação, pois, em nenhum momento, os alunos teriam 

de determinar se havia, em uma dada situação, pressupostos ou subentendidos a 

fim de embasarem as suas respostas. Verificamos que alguns alunos até 

voluntariaram esse tipo de informação. Isso se deu, possivelmente, pela 

preocupação com o desenvolvimento, nos alunos/sujeitos de pesquisa, de uma 

consciência pragmático-discursiva, por meio da qual eles buscariam por 

informações/discursos subjacentes ao texto sem se preocuparem, necessariamente, 

com definições.  

 A partir desses dados aferidos nesta fase da pesquisa, é preciso, visando 

responder à pergunta de pesquisa proposta neste trabalho, analisar os dados da 

segunda fase, o que será feito no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 4: ANÁLISE E DISCUSSÃO DA SEGUNDA FASE 
 

 Como mencionado no final do capítulo anterior, este capítulo apresentará a 

análise dos dados referente à segunda fase da pesquisa, ou seja, àquela em que as 

análises literárias feitas pelos alunos se deram a partir do estudo dos conceitos da 

Análise Dialógica do Discurso (ADD).  Este capítulo será dividido nos seguintes 

itens: a apresentação dos contos Roselily, The welcome table e The diary of an 

African nun, a apresentação dos participantes da pesquisa, a relação entre os 

conceitos estudados e as perguntas dos exercícios AL envolvendo os conceitos, a 

análise quantitativa das respostas dos alunos, a análise qualitativa das respostas 

dos alunos, algumas considerações sobre as contribuições dos fundamentos da 

ADD nos estudos literários e algumas considerações sobre a posição assumida pelo 

pesquisador na preparação e/ou na análise dos exercícios AL.  

4.1 Apresentação dos contos trabalhados na segunda fase 
 

O objetivo desta seção da tese é levar o leitor a conhecer o enredo dos três 

contos trabalhados com os alunos durante a segunda fase desta pesquisa. Diante 

disso, serão apresentados, de forma resumida, os enredos dos contos Roselily, The 

welcome table e The diary of an African nun.  

Roselily narra a história da protagonista, que tem o nome do título do conto. 

Ela está prestes a se casar com um homem que não ama, mas que pode fazer com 

que se torne respeitada. Roselily, apesar de ser mãe de quatro filhos, cria apenas 

três deles, pois um mora com seu pai biológico, pois, para ela, o filho teria condições 

de ter uma boa educação (escolaridade), vivendo com ele. Agora ela está prestes a 

se casar novamente com alguém que promete que seus outros três filhos serão bem 

cuidados e que ela poderá sair do emprego que tanto odeia. Durante a cerimônia, 

todos esses pensamentos vêm à sua mente, mas há outro que lhe perturba também: 

o fato de ela passar a ter de andar de cabeça coberta em público devido à religião 

do noivo. Por saber que seus familiares e amigos cristãos não entenderão a sua 

relação com essa religião, logo após o casamento, ela sairá da sua cidade e irá 

morar em Chicago, o que lhe deixa feliz. 

The welcome table narra a história de uma mulher negra idosa que entra em 

uma igreja de brancos. O pastor, ao vê-la entrar para participar do culto, diz que 

aquela igreja não era para ela. Ela o ignora e fica no banco da igreja, cantando os 
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hinos somente na sua mente. Um diácono pede que ela saia; as mulheres da 

congregação, então, pedem a seus maridos que tirem a mulher da igreja. Com a 

saída da mulher negra, eles retornam às celebrações. A mulher negra, ao andar pela 

estrada em direção à sua casa, vê Jesus e acompanha-o em sua caminhada. Eles 

andam por vários quilômetros, passando por sua casa e conversando sobre vários 

assuntos, inclusive o de ela guardar uma foto dele. Ninguém da congregação sabe 

mais nada a respeito dessa mulher, exceto o fato de ela ter morrido de um infarto 

enquanto caminhava pela estrada; no entanto, ninguém quer comentar o caso ou 

fazer qualquer observação sobre aquele episódio.  

O enredo de The diary of an African nun retrata a vida de uma freira jovem e 

bonita que foi criada em uma pequena vila na Uganda. Por ser bonita, muitos 

questionam o porquê de ela ter se tornado freira, mas o narrador enfatiza que ela é 

devota à sua vida como freira e ao seu esposo espiritual. À noite, no entanto, ao 

ouvir os tambores tocados pelos habitantes do vilarejo, ela sente o desejo de estar 

com eles, de dançar com eles e de fazer sexo com um dos homens da aldeia. Esse 

desejo, entretanto, é coibido por ela saber que essa postura vai de encontro à sua 

religião e à sua tarefa de ensinar, aos habitantes da vila, o caminho que os levaria a 

deixar o seu paganismo e a abraçar a igreja Católica e a civilização ocidental. 

 São esses os enredos dos contos que serão analisados pelos 20 

alunos/sujeitos de pesquisa, que serão apresentados na próxima seção. 

4.2 Apresentação dos participantes da pesquisa  
 

 Conforme apontado na seção 2.5.2, dos 22 alunos que participaram da AACC 

(Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais) intitulada Análise Dialógica do 

Discurso: Literatura, apenas 20 responderam ao stimulated recall, o que implicou  

apenas a consideração das atividades AL dos alunos que responderam a esses 

relatos finais. Outra informação também já apresentada, mas relevante é que, 

diferentemente da situação da primeira fase, em que o pesquisador usou a base 

Ensino de literatura em língua inglesa para realizar a sua pesquisa, nesta segunda 

fase (e acontecerá na terceira também), os alunos inscreveram-se para participar da 

AACC e, consequentemente, da pesquisa. 

 Dos 20 alunos que responderam ao stimulated recall, 12 alunos (60%) 

disseram estar no nível básico, 05 (25%) no nível intermediário, 02 (10%) no nível 
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avançado e 01 aluno (5%) disse ser proficiente. Houve concordância por parte do 

professor-pesqusiador quanto a esses níveis. Desses 20 alunos, apenas 03 deles 

afirmaram ser professores de inglês em escolas de idiomas: um aluno há um ano, 

outro há dois anos, e outro há 14 anos. Novamente, percebemos que o número de 

alunos no nível básico e intermediário era muito alto. Na primeira fase, foram 80%; 

nessa, 85%, o que leva à conclusão de que o número de alunos participantes da 

pesquisa em nível básico e intermediário não destoou nas duas fases.  

 Diante desses números, buscamos saber a origem do aprendizado formal 

desses alunos. Foram-lhes apresentadas as seguintes opções: (a) o aprendizado 

apenas na escola, no ensino regular; (b) o aprendizado apenas em cursos livres ou 

(c) o aprendizado na escola regular e em cursos livres. Dos 20 alunos que 

responderam ao relato final, 10 alunos (50%) estudaram inglês apenas na escola 

regular, 02 (10%) apenas em escola de idiomas e 08 (40%) em ambas. Outro dado 

importante de menção, assim como o foi na primeira fase, é que, dos 12 alunos que 

se encontram no nível básico, 08 deles (66,6%) estudaram inglês apenas na escola 

regular, apontando, novamente, para um índice alto de alunos que, ao estudarem 

inglês apenas na escola, não conseguem ultrapassar o nível básico de aprendizado 

da Língua Inglesa.  

 Esses dados apontaram, portanto, tanto para uma heterogeneidade de níveis 

linguísticos como para uma subsequente gama de sentimentos que os alunos 

passaram a ter diante da tarefa de analisar contos escritos em Língua Inglesa. Nas 

respostas, houve o uso dos seguintes adjetivos: temeroso, desafiado, contente, 

ansioso, nervoso e tranquilo. Nas respostas à pergunta, esses adjetivos foram 

usados, no total, 32 vezes. O adjetivo que foi usado mais frequentemente foi, 

novamente, desafiado (13 vezes – 40,6%). Abaixo desse número estão: contente 

(08 vezes – 25%), tranquilo (04 vezes – 12,5%), ansioso (03 vezes – 9,3%), nervoso 

(02 vezes – 6,3%) e temeroso (02 vezes – 6,3%).  

 Esses dados permitiram o entendimento de que o desafio foi bilateral. Por um 

lado, sentimo-nos desafiados a trabalhar, com os alunos, análises literárias de 

contos em Língua Inglesa a partir de conceitos da ADD e, por outro, os próprios 

alunos, como sujeitos sociais e históricos, responderam a esse desafio, sentindo-se, 

também, desafiados. Claro que o sentir-se desafiado não é algo negativo em si, e 

isso foi percebido pelo fato de que os alunos também se sentiram contentes por 

terem avançado durante o semestre. Esse foi o relato de um aluno: Um pouco 
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ansioso devido a falta de compreensão do vocabulário e, de certa 

forma, também contente por perceber que consegui avançar um pouco 

ao longo do semestre devido ao entendimento das teorias ensinadas.  

 Apresentados os alunos, passaremos, então, à análise dos exercícios AL, 

verificando quais conceitos da ADD foram utilizados para as análises e qual a 

frequência de cada um deles, o que é o tema da próxima seção.  

 

4.3 A relação entre os conceitos estudados e as perguntas dos exercícios AL 

envolvendo os conceitos 

 

 Conforme foi apresentado no segundo capítulo desta tese, alguns conceitos 

da ADD foram trabalhados com os alunos durante esta fase. Esses conceitos já 

foram apresentados no primeiro capítulo, na seção 1.3 e suas subseções. A ordem 

na qual eles foram trabalhados se encontra na seção 2.2.1. Resumindo, os 

conceitos trabalhados são: palavra, enunciado, compreensão e dialogismo.  

 Como foi possível perceber nos cronogramas da segunda fase (também na 

seção 2.2.1), tanto no do grupo da manhã quanto no do grupo da noite, o estudo dos 

conceitos foi intercalado com a execução dos exercícios AL. Dessa forma, o aluno 

estudou o conceito de palavra e o de enunciado antes de fazer a análise do conto 

Roselily (exercício AL1); antes do segundo conto, The welcome table (exercício 

AL2), ele estudou o conceito de compreensão, e, antes do terceiro conto, The diary 

of an American nun (exercício AL3), ele estudou o conceito de dialogismo. Na 

elaboração dos exercícios AL, a seleção dos conceitos não foi estanque, o que 

permitiu que alguns conceitos fossem repetidos nos três exercícios AL.  

 Diante do exposto, percebemos que o conceito de enunciado foi o mais 

frequente nas atividades, já que três perguntas do exercício AL 1 se referiram a ele. 

No entanto, percebemos que os outros dois exercícios AL solicitaram a 

compreensão de quatro enunciados e, no exercício AL3, de mais quatro.  

 Quanto aos outros conceitos, houve uma pergunta sobre o entendimento de 

duas palavras, uma pergunta especificamente sobre a compreensão do título do 

conto no exercício AL2, uma sobre o conceito de dialogismo no exercício AL3 e duas 

sobre as relações dialógicas entre contos: uma no exercício AL2 e outra no exercício 

AL3. O quadro abaixo resume o número de questões feitas nos três exercícios AL a 
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partir de cada conceito da ADD estudado. Semelhantemente à fase anterior, os 

números em parênteses correspondem às questões em cada exercício AL.  

 

 
Quadro 11: Resumo do número de questões por conceito da ADD 

 

 Foi possível perceber que, das 17 perguntas dos três exercícios AL desta 

fase, 11 perguntas (64,7%) de análise literária são feitas a partir do conceito de 

enunciado, levando à conclusão sobre a ênfase dada a esse conceito nos 

exercícios. Isso tanto pode decorrer da relevância do conceito para os estudos da 

ADD quanto pela própria relação dialógica que os conceitos têm entre si. 

 Com base nesses dados e a partir da relação pergunta-conceito, passaremos 

à análise quantitativa das respostas, ou seja, à apresentação do número de 

respostas dadas pelos alunos nos três exercícios AL. 

4.4 A Análise quantitativa das respostas dos alunos 
 
 Como foi visto na seção anterior, as perguntas feitas nos três exercícios AL 

desta fase contemplaram os conceitos de palavra, enunciado, compreensão e 

dialogismo. O objetivo desta seção, portanto, foi verificar se as questões de análise 

a partir desses conceitos foram respondidas por todos os alunos e, também, quais 

delas não foram respondidas. 

 Na seção 2.5.2 desta tese, mostrou-se que o número de alunos que fez o 

exercício AL1 foi 17; o número que fez o AL 2 foi 18 e o AL3, 18. Os números no 

quadro a seguir, relacionado ao conceito de enunciado, partirão do número total de 

alunos.  
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Quadro 12: Número de respostas às questões sobre enunciados 

 

O quadro mostra que as perguntas de análise literária a partir do conceito de 

enunciado foram respondidas em sua maioria (182 respostas do total de 195). Isso 

nos levou a acreditar, pelo menos preliminarmente, que esse conceito foi bem 

compreendido por eles.  

No que se refere ao conceito de palavra como signo ideológico, dos 17 alunos 

que fizeram o exercício, 15 responderam à questão AL1 (1a), e 16 deles 

responderam à questão AL1 (1b).  

O conceito de compreensão foi questionado em relação ao título do conto The 

welcome table na pergunta AL2 (1). Dos 18 alunos que fizerem a atividade, 17 

alunos responderam à questão.  

Quanto ao conceito de dialogismo, verificamos que ele foi usado como base 

para a criação de três perguntas: AL2 (3), AL3 (1) e AL3 (3). Dos 18 alunos que 

fizeram o exercício AL 2, 16 alunos responderam à pergunta AL2 (3). Dos 18 alunos 

que fizeram o exercício AL3, 17 alunos responderam à pergunta AL3 (1), e 18 

alunos responderam à pergunta AL3 (3). É possível perceber que o menor número 

de respostas se deu na pergunta AL2 (3). Isso pode ter sido decorrente do fato de 

que o conceito em si não havia ainda sido estudado com os alunos. Tendo em vista 

a relação dialógica que os próprios conceitos têm entre si, é possível que esse 
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conceito tenha sido mencionado durante as aulas a respeito dos conceitos 

anteriores, levando a esse tipo de atitude, ou seja, a de pedir uma resposta do aluno 

com base em um conceito que ainda seria trabalhado em sala. Esse posicionamento 

será explorado na seção 4.7, momento quando se avaliará a posição assumida pelo 

pesquisador na produção e na análise dos dados. O quadro a seguir traz um resumo 

das perguntas respondidas de acordo com cada conceito estudado.  

 
Quadro 13: Número de respostas por conceito estudado 

 

 Como foi possível perceber no Quadro 13, os conceitos da ADD estudados 

parecem ter ajudado os alunos a responder às perguntas de análise literária dos três 

contos desta fase (281 repostas de um total de 301 perguntas). Apesar de a 

coerência em potencial das respostas só ser apresentada na próxima seção, esse 

dado, mesmo que preliminar, já traz certa convicção de que os conceitos permitiram 

que os alunos respondessem às questões propostas. 

 Outro dado importante é que, diferentemente da fase anterior, nenhum aluno 

deixou de fazer os exercícios ou os entregou praticamente em branco. Isso pode ser 

o resultado do fato de que os alunos inscritos nessa AACC, como já declarado, o 

fizeram de forma espontânea, possivelmente apontando para um maior 

comprometimento com o estudo dos conceitos e com a execução das atividades. 
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 A próxima seção buscará apresentar dados qualitativos a partir de amostras 

das respostas para cada pergunta feita nos exercícios. 

4.5 Análise qualitativa das respostas dos alunos 
 

 Semelhantemente à fase anterior, essa análise seguiu a mesma ordem da 

análise quantitativa para uma melhor visualização dos dados (Quadro 13). Serão 

apresentados também alguns dados numéricos, ou seja, serão mostradas quantas 

respostas foram consideradas potencialmente coerentes ou não com vistas à 

averiguação posterior do número de alunos em nível básico e em nível intermediário 

da Língua Inglesa que conseguiu ultrapassar barreiras linguísticas e responder às 

perguntas. 

 No quadro 11, observamos que há duas perguntas sobre o sentido de 

palavras-chave no conto Roselily. Como discutido na seção 1.2 desta tese, palavra, 

para Voloshinov (1983b), não é entendida somente a partir da sua materialidade; 

pelo contrário, ela é compreendida como um signo ideológico, pois, sendo histórica, 

tanto reflete quanto refrata os fenômenos da vida social. Dessa forma, a palavra 

torna-se palavra dentro de um enunciado concreto ou total; no caso das perguntas 

AL1 (1a) e AL1 (1b), o enunciado concreto é o conto Roselily. Com base nessa 

concepção de palavra, as duas perguntas foram criadas e as respostas, 

consideradas potencialmente coerentes ou incoerentes, selecionadas.  

Na pergunta AL1 (1a), buscamos saber o sentido da palavra quicksand (areia 

movediça). No caso desse enunciado, ou seja, do conto, essa palavra é chave para 

o entendimento do posicionamento da protagonista em relação ao seu casamento 

com um afrodescendente possivelmente adepto da religião mulçumana. Que 

impacto isso traria para a questão identitária de Roselily e de tantos afro-americanos 

que buscam as suas raízes na África e na religião islâmica? O casamento, portanto, 

como areia movediça pode remeter a esse passo sem volta em relação à sua nova 

identidade.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. A palavra ‘quicksand’ (areia movediça) no conto Roselily aponta 
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para uma ideia de impotência ou incerteza diante do 
acontecimento ‘casamento’, pois Roselily que deveria sentir-se feliz 
tem o sentimento de estar presa, imobilizada durante a cerimônia. 

2. Roselily sentia-se, no momento do casamento, “presa”, como se ela 
estivesse em uma areia movediça, sem saber como agir, sem poder 
mover-se, tomar uma atitude.  

3. A palavra significa areia movediça, esta dentro do conto remete-
nos à ideia de que o próprio casamento da personagem, uma vez 
aceito por ela, nas condições impostas pelo marido, remete-nos a 
um passo sem volta. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Areia movediça no sentido, entendido pelo contexto, de não saber 
aonde, em que terreno está “pisando”. 

5. Não entendo muito bem, mas é algo a ver com “estar dentro de 
uma bacia de sopa de areia movediça ao joelho”. Talvez uma 
expressão idiomática.  

6. Ela tem seus sonhos guardados como se fosse em uma caixa dentro 
de sua memória. Com sua mudança de vida ela passa até a 
recordar tudo em um breve momento.  

 

Das 15 respostas obtidas, 05 perceberam o elemento não material da palavra 

quicksand, estabelendo uma relação entre a materialidade da palavra (areia 

movediça) e o casamento, tendo em vista que a protagonista iria tomar um passo 

que a deixaria imobilizada, ‘presa’, pois estaria aceitando as “condições impostas 

pelo marido”. As respostas consideradas incoerentes, em geral, ou ficaram no 

aspecto semântico da palavra (respostas 4 e 5) ou tangenciaram a questão do 

casamento, apontando apenas para a mudança de vida que ela teria (resposta 6). 

Na pergunta AL1 (1b), procuramos saber o sentido da palavra veil (véu) e 

esperamos que o aluno sinalizasse tanto para o significado de véu, referindo-se ao 

véu do casamento, quanto para o seu sentido, que remete ao véu usado por 

mulheres adeptas ao Islamismo, mostrando a nova identidade que Roselily passaria 

a ter.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 
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RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Esse véu representa uma mudança na vida da personagem, uma 
nova religião que é a do noivo, consequentemente, uma nova 
maneira de viver e novas tradições, rompimento com o que ela foi 
até o momento do casamento. 

2. O “veil” representa tanto o véu físico (o véu da noiva) quanto o 
“véu” no sentido figurado, ou seja, algo que encobre a realidade 
que disfarça o verdadeiro “eu”. O “veil” também nos remete à ideia 
de que a religião do marido dela é o Islã, em que as mulheres são 
cobertas também e, por não ser esta a religião de Roselily, este 
“veil” a cobrirá tanto física, quanto psicologicamente.  

3. O véu aparece em varias partes do conto. Ele representa a 
mudança. Seu esposo pertence a outra religião onde as mulheres 
tem que usar o véu. Portanto, nesse conto ele é o símbolo da 
submissão. Ela casa-se com uma pessoa em melhores condições 
financeiras (acredito), mas terá que pagar esse preço que é usar o 
véu. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Temos aí alguém que está sonhando com casamento. Ela vestiu do 
vestido de sua mãe e o veu brancos. 

5. Se refere a mãe que não se mostra por conta de cobrir todo o 
corpo. 

6. O veu significa uma vida inteira a espera de alguma coisa, o veu 
significava também como ela sentia-se num pedestal. A 
religiosidade marcada no conto. 

 

 Das 16 respostas obtidas, 06 alunos perceberam o elemento não material da 

palavra véu e relacionaram-na com a nova religião que a protagonista abraçaria, 

abnegando as suas tradições, submetendo-se a um novo estilo de vida e assumindo 

uma nova identidade. Para esses alunos, em geral, o véu refratava a ideia de 

submissão, que seria o preço que ela teria de pagar apesar de a sua vida melhorar 

financeiramente. As respostas consideradas incoerentes, em geral, apresentaram 

certo desconhecimento do enredo do conto, pois ou referiram-se à mãe da 

protagonista (respostas 4 e 5) ou mostraram uma falta de exatidão na resposta, ao 

escrever que o véu significava espera e pedestal, marcando o aspecto religioso do 

conto (resposta 6).  
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Para facilitar a visualização dos dados, o quadro abaixo resume os números 

das respostas consideradas coerentes a partir do conceito de palavra.   

 
Quadro 14: Resumo das respostas consideradas coerentes a partir do conceito de palavra 

 

 Quanto ao conceito de enunciado, foi visto, na seção 4.3, que houve 11 

perguntas nos três exercícios que buscavam o entendimento do aluno de 

enunciados retirados dos contos. Como discutido na seção 1.3.1, enunciado para o 

Círculo não é entendido apenas pela sua estrutura material, como se fosse uma 

simples oração; por ser um elo na comunicação discursiva (BAKHTIN, 2003c), ele é 

pleno de reverberações de outros enunciados com os quais está ligado 

dialogicamente dentro da esfera da comunicação cultural. Tanto ele, quanto 

Voloshinov/Bajtin (1997) esclarecem que a situação extraverbal do enunciado não é 

apenas um elemento externo a ele, mas é parte integrante da sua constituição 

(estrutura significativa), penetrando-o por dentro. Diante disso, analisar os 11 

enunciados nos exercícios AL abaixo não significou apenas compreender o seu 

significado (linguístico), mas verificar como eles dialogam com outros enunciados 

dos contos em si, no nível do enredo, e como ecoam os enunciados sociohistóricos 

relacionados ao negro americano. Foi com esse pensamento que as 11 perguntas 

foram criadas e as respostas, ao serem analisadas, consideradas potencialmente 

coerentes ou incoerentes. 

Na pergunta AL1 (1c), buscamos saber o sentido do enunciado “She thinks of 

ropes, chains, handcuffs, his religion” (Ela pensa em cordas, correntes, algemas, a 

religião dele). Esperamos que o aluno refletisse sobre a posição em que Roselily se 

encontrava ao assumir um casamento que redundaria em uma nova escravidão 

(cordas, correntes, algemas): a escravidão à religião muçulmana. 
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As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Nesta frase é possível perceber os sentimentos de confusão, dúvida 
e um certo temor de Roselily em relação à religião que assumiria 
após o casamento. Novos costumes, como a mulher sentar-se 
separada do marido com a cabeça coberta, que poderia comparar-
se a uma ‘prisão sem muros’, uma vida de submissão. 

2. Estes elementos acima remetem à ideia de prisão, escravidão, 
porém, simbólica, pois a escravatura já não existia mais no 
período de produção deste conto. O casamento dela com este 
homem seria, de certa forma, um “instrumento” de prisão, pois ela 
estaria “presa” a novos costumes, à uma nova religião (a dele), que 
neste caso, esta sendo utilizada como um sinônimo a ropes/chains 
e handcuffs, todos instrumentos de escravidão, prisão. 

3. Todos os termos usados (cordas, correntes, algemas e a religião do 
noivo) indicam escravidão. A religião dele só a fazia pensar que 
ficaria presa para o resto da vida. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. No texto enfatiza o respeito a religião, a ordem porém o contraste, 
pois seu futuro esposo não fazia parte da mesma religião. Ela 
tinha visões com pessoas de mente limpa, pura indo para o céu. 

5. Ela pensa que devido a diferenças sociais, estando no periodo da 
escravidão terá que ficar longe dele no local de adoração.  

6. A personagem não consegue se desprender de suas raízes antigas, 
por toda a escravidão e segregação americana.  

 

 Das 17 respostas obtidas, 07 alunos perceberam o elemento discursivo do 

enunciado, relacionando a nova religião que Roselily assumiria com um 

aprisionamento. Para eles, com essa nova religião, viriam novos costumes que ela 

teria de abraçar, o que traria para ela sentimentos de confusão, dúvida e temor; 

esses sentimentos levaram-na a pensar em cordas e algemas, elementos 

relacionados com a escravidão, com a prisão, apesar de ser, como visto na resposta 

1, uma prisão sem muros. As respostas que foram percebidas como potencialmente 
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incoerentes mostraram, em geral, ou uma descontextualização em relação ao tempo 

do enredo, pois, como lemos na resposta 5, o aluno posicionou o enredo no período 

da escravidão, ou a uma superficialidade na resposta, mostrando apenas que a 

religião do futuro marido da protagonista era diferente da sua (resposta 4), o que 

traria dificuldades para que ela se desprendesse “de suas raízes” (resposta 6). 

A pergunta AL1 (1d) é, de certa forma, um complemento da anterior. Por 

meio do enunciado “She wonders how to make new roots” (Ela imagina como criará 

novas raízes), esperamos que o aluno compreendesse que o casamento de Roselily 

com um muçulmano não era só uma mudança de estado civil, mas a assunção de 

uma nova identidade, de novas raízes, remetendo ao conflito identitário pelo qual 

tantos negros  passaram durante e após o período de segregação legalizada.   

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Roselily indaga a si mesma suas raízes. Ela, de certa forma, teme 
este futuro, pois provavelmente não tem orgulho de seu passado e 
de sua atual “condição” de ser mãe solteira. A maior inquietude 
dela é: como será tudo depois de casada? O que eu serei? O que 
farei? Ela não sabe o que fazer com suas memórias do passado. 
Apagá-las? Começar do zero? Como? A partir de onde? É uma 
questão existencialista. 

2. A possibilidade de fazer novas raízes assusta, a palavra mostra 
que existe uma dúvida em seguir atrás de suas raízes, o novo traz 
a epserança e alegrias, mas também amedronta sua essência.  

3. A personagem, ao se casar, terá de se mudar e deixando tudo para 
trás, ela sente que suas raízes serão perdidas. Ao se casar e mudar 
será que ela conseguirá fazer novas raízes. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Esperança de uma vida melhor, alcançar novos ares.  

5. Não lembro o significado, mas o parágrafo que contém esta frase, 
fala de uma pessoa que se sente um caule sem raiz.  

6. Roselily não pensa em criar raízes com o novo marido, pois ele é 
severo. 
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 Das 14 respostas obtidas, 04 alunos apontaram para o temor que Roselily 

sentiu ao se casar e a ter de assumir uma nova identidade, a de criar novas raízes. 

O casamento, para esses alunos, em geral, traria sentimentos de medo e incerteza, 

já que o “novo amedronta a sua essência”; diante disso, essa mudança não era 

apenas de estado civil, mas de herança identitária. Verificamos que algumas 

respostas ou apresentaram um desconhecimento do próprio enredo, como na 

resposta 6, ou mostraram um conhecimento parcial da trama, como na resposta 4, o 

que as levou a serem consideradas incoerentes. No caso da resposta 5, 

potencialmente incoerente, apesar de ela ter mostrado que o aluno reconhecia o 

parágrafo em que a oração estava no texto, não apresentou uma discussão no nível 

do sentido do enunciado, já que, como o aluno mesmo apontou, ele não 

compreendia o seu significado.  

Na pergunta AL1 (1e), pedimos que o aluno refletisse sobre essa nova vida 

que Roselily teria a partir do casamento. O enunciado “Her husband would free her. 

A romantic hush. Proposal. Promises. A new life! Respectable, reclaimed, renewed. 

Free! In robe and veil” (O seu marido a libertaria. Um silêncio romântico. Pedido de 

casamento. Promessas. Uma vida nova! Respeitada, regenerada, renovada. Livre! 

De manto e véu) remete à nova vida que a protagonista passaria a ter – livre da 

pobreza, do preconceito; entretanto, essa liberdade, além de ser dada pelo seu 

marido e não conquistada por ela, remetendo, também, à posição de inferioridade 

em que muitas mulheres negras se encontravam, estava condicionada ao uso do 

véu (religião do marido). 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Roselily teria a parte que ela queria com esse casamento, que era 
de melhorar suas condições, ter status, viver melhor. Porém, para 
ter tudo isso ela teria que se submeter à religião do marido e viver 
nessa prisão, simbolizada pelas palavras ‘robe and veil’, o manto e 
o véu que as mulheres dessa religião usam. 

2. Por meio deste casamento, ela teria a chance de ser uma mulher 
casada, logo, perante à sociedade da época, digna de respeito. Ela 
daria um pai a seus filhos que teriam a oportunidade de ascender 
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socialmente. Ela conquistaria a tão sonhada “liberdade”, porém, 
esta liberdade seria condicionada, seria parcial, pois ela “pagaria” 
o preço de estar “presa”, indiretamente às vontades de seu futuro 
marido, à sua religião, ao “véu” (físico e simbólico). Então a 
pergunta que fica é: A Roselily está/é realmente livre? Terá uma 
vida realmente nova? 

3. O marido iria deixa-la livre. Ela teria uma nova vida mas em 
contra partida viveria sobre vestimentas e o véu impostos pela 
religião dele, pelo contexto ela não estaria totalmente livre, pois 
abdicaria de suas raízes, religião e seu trabalho mas enfrentaria 
uma nova opressão: A religião muçulmana.  

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. O seu marido irá libertá-la. Uma quietude/silêncio romântico. 
Propostas, promessas. Uma vida nova, respeitável e renovada. Ela 
está livre de véu e toga. Não é uma liberdade total e verdadeira.  

5. Era a vontade de Roselily, pois ela pensa em término do 
preconceito racial e pensa em como seria maravilhoso ele 
assumindo uma nova vida com ela material e mesma religião 
dela. 

6. Ela percebe que é arriscar-se, mas com a vida que leva, acha que 
será bem melhor para ela e para seu filho se casar-se com ele. 

 

 Das 16 respostas obtidas, 08 alunos apontaram para esse conflito 

apresentado no enunciado: liberdade x manto e véu. As respostas mostraram que os 

alunos compreenderam que essa vida melhor, trazendo melhores condições, status, 

estava condicionada à submissão à religião do marido, levando-a a uma nova 

prisão. Essa contradição liberdade x prisão ficou bem clara nas respostas 

consideradas coerentes. Em contrapartida, as que foram consideradas incoerentes 

ficaram ou no campo do significado, como é possível ver a tradução feita na 

resposta 4 ou na parcialidade do sentido, mostrando apenas o lado positivo do 

casamento (respostas 5 e 6). 

Na pergunta AL2 (2a), pedimos que o aluno apresentasse a sua 

compreensão do enunciado “On her face centuries were folded into the circles 

around one eye” (No seu rosto, séculos envolviam os círculos ao redor de um dos 

seus olhos). Por meio desse enunciado, esperamos que o aluno refletisse sobre a 

 



180 
 

posição da anciã negra que representa, no conto, séculos de história de segregação 

(pela escravidão e pela segregação legalizada).  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Os olhos da senhora, não só os olhos, mas a própria senhora 
carrega consigo as marcas da escravidão e segregação racial. 

2. Partindo deste enunciado é possível observar, por meio da palavra 
centuries, a representação de séculos de sofrimento, remetendo 
não apenas àquela senhora em questão, mas a todos os negors que 
sofreram e ainda sofrem nos lugares em que a segregação não se 
fez “ativa”, onde há apenas a ideia de liberdade.  

3. Eram pessoas que viam aquele rosto com século de história, 
história que vem da segregação americana, vê toda a 
simplicidade, as pessoas veem o botão que caiu do vestido dela. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Nos seus olhos, estavam de um lado para o outro. 

5. Isso tem a ver com a sua fisionomia de muita idade e a obrigação 
que lhe é imposta pela vida de continuar a viver. Era uma pessoa 
de vida muito difícil até então já muito vivida, porém com uma 
longa jornada pela frente. 

6. Ela é velha, por isso a citação dos séculos. 

 

 Dos 16 alunos que responderam à questão, apesar de vários escreverem 

sobre um passado de sofrimento que ela teve, apenas 04 alunos apontaram para os 

séculos de sofrimento advindos de uma vida segregada (desde a escravidão até a 

segregação de jure). Esses quatro alunos mostraram, também, que ela representava 

todos os negros que foram submetidos a essa segregação, estando essas marcas 

do sofrimento estampadas nos seus olhos. As respostas que apenas ficaram na 

questão da idade avançada da senhora (respostas 5 e 6) e até da vida difícil que 

teve (resposta 5), não relacionando essa dificuldade com a história do negro 

americano, foram consideradas incoerentes.  

 Na pergunta AL2 (2b), buscamos saber o que o aluno compreendia do 

enunciado “Auntie, you know this is not your church?” (Tia, você sabe que essa não 
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é a sua igreja?). Esperamos que, nesse enunciado, o aluno percebesse o discurso 

segregacionista que não tinha limites geográficos, tendo em vista que a segregação 

de jure determinava os locais onde o negro poderia ou não entrar. No caso do conto, 

a questão referia-se ao fato de uma senhora negra entrar em uma igreja de brancos, 

apontando para o preconceito racial que não ficava do lado de fora da igreja, mas 

entrava por suas portas e sentava em seus bancos. 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Essa frase é pesada e carregada de preconceito racial. Não é só o 
fato da senhora não ser membro daquela igreja, mas 
principalmente porque era uma igreja frequentada por pessoas 
brancas e os negros não se encaixavam lá. 

2. O racismo declarado e que separa as pessoas, até mesmo na casa 
do Senhor.  

3. O Reverendo usa o termo pejorativo de “Tia” para rebaixá-la, pois 
ela é uma negra na igreja de brancos. E apesar de ter-se passado a 
lei de segregação de raças, na cabeça deles isso ainda existe. E ele 
ainda indaga se essa é a igreja certa, rebaixando-a mais uma vez. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Eles veem aquela senhora entrando na igreja como uma invasão 
de privacidade na igreja deles, que ela não era bem vinda. 

5. O reverendo chama a sua atenção e ela permanece com sua cabeça 
baixa dentro da igreja. 

6. O reverendo dizendo esta frase, mostra o quão incomodado ele 
ficou com a presença da senhora. 

 

  Dos 18 alunos que responderam à questão, 09 alunos mostraram que o 

convite do pastor para a senhora negra sair da igreja era carregado de preconceito 

racial. Para eles, o racismo declarado, que entrava na igreja, continuava mesmo 

após o término da segregação de jure (resposta 3). As respostas que apontaram 

apenas para uma questão de invasão de privacidade (resposta 4) ou para o 

incômodo (resposta 6) que a presença da senhora trouxe ao estar em sua igreja 
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foram consideradas incoerentes, tendo em vista que não relacionaram esse 

incômodo ou essa invasão com o preconceito por parte dos brancos.  

 Na pergunta AL2 (2c), buscamos a compreensão do aluno do seguinte 

enunciado: “God’s impartial love grew more not less desirable as the sermon 

gathered fury and lashed itself out above their penitente heads” (O amor imparcial de 

Deus tornou-se mais (e não menos) desejável durante a pregação que ganhava fúria 

e, com palavras, atacava violentamente sobre os penitentes). Esperamos que o 

aluno refletisse sobre a contradição vivida pelos membros da igreja ‘branca’, pois, 

mesmo ouvindo um sermão sobre o amor imparcial de Deus, não conseguiam 

enxergar esse amor dispensado aos negros. O enunciado remete, portanto, à 

cegueira do preconceito racial que nem o discurso religioso consegue ‘curar’. 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. O trecho chama a atenção para a categorização da hipocrisia 
explícita por meio da voz do narrador, pois como é possível um 
sermão sobre o amor imparcial de Deus quando a atitude diante 
da mulher (a expulsão) era a pura demonstração da exclusão, do 
preconceito, da soberba daqueles ‘servos de Deus’. 

2. Este trecho demostra claramente a ironia do narrador ao 
mencionar o sermão do reverendo que fala exatamente do “amor 
imparcial de Deus”. Pois bem, a imparcialidade do sentimento 
“amor” é somente ouvida e não praticada pelos “fieis”, pois os 
mesmos expulsaram a senhora do templo de Deus, local em que 
TODOS deveriam ser respeitados e aceitos, segundo a própria 
palavra tão estudada por estes religiosos. 

3. Esse enunciado mostra a pregação da Igreja sobre o amor 
imparcial de Deus em meio à hipocrisia que jamais fora notada. 
Um ser humano é rejeitado e no entanto prega-se imparcialidade 
de Deus. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. O amor imparcial de Deus cresce cada vez mais retirando o ódio 
que vive em suas mentes.  

5. O amor de Deus está acima de penitencias o que na realidade não 
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é praticado em ações. 
6. Mesmo por todo o despreso e sofrimento que a cortava o amor de 

Deus era o que reinava e não importa o que falam ou pensavam. 
 

 Das 17 respostas obtidas, 10 alunos explicaram que o enunciado indicava um 

discurso contraditório por parte do pastor; alguns até mencionam a sua hipocrisia 

explícita (resposta 1). Outro aluno, ao pensar na construção do conto, relacionou 

esse enunciado com a ironia do narrador (resposta 2), que, ao apresentar o sermão 

do pastor, deixa claro que esse sermão, sobre a imparcialidade do amor divino, era 

apenas ouvido, mas não vivido pelos fiéis. As respostas que foram consideradas 

incoerentes apenas apontaram para o amor imparcial de Deus e, às vezes, ao fato 

de esse amor não ser colocado em prática (resposta 5), mas não fizeram as 

relações necessárias com o conto e com a questão do preconceito racial. 

 Na pergunta AL2 (2d), o enunciado a ser analisado era: “The people in the 

church never knew what happened to the old woman; they never mentioned her to 

one another or to anybody else” (As pessoas da igreja nunca souberam o que 

aconteceu com a senhora negra; eles nunca falaram a respeito dela entre si ou com 

qualquer outra pessoa). Esperamos que o aluno analisasse o enunciado pelo viés do 

discurso do silêncio, em que os membros da igreja corroboraram a segregação 

racial também pelo silêncio: ao não fazerem nenhum comentário sobre a senhora 

negra e sobre o episódio da sua expulsão, eles anuíram a suposta inferioridade da 

raça negra, anulando-a.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. A conivência entre as pessoas em não falar mais sobre o assunto 
mostra a imparcialidade das ações de todos, pois mesmo que não 
concordassem com o que houve, ainda assim guardariam para si a 
história, e não falar sobre o assunto não traria a eles o 
pensamento sobre o quão errado estavam agindo.  

2. O povo da igreja “calou” este “desaparecer” da velha senhora. E, 
como diria o bom provérbio: “Quem cala, consente...”. Ou seja, eles 
quiseram mortificar esta ação que ocorrera. Há um constante 
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“não saber” neste enunciado e mesmo no conto itself. Se ninguém 
“sabe” de nada, é como se este algo nunca tivesse existido/ocorrido.  

3. Essa afirmação mostra a falta de qualquer interesse por parte 
daquele povo com relação à senhora negra que quis ficar entre 
eles. Mostra o desprezo, a falta de amor, e alimenta o preconceito 
essa forma que as pessoas agem de se manterem neutras e alheias 
ao objeto de seu preconceito. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. As pessoas da igreja nunca souberam o que aconteceu com a idosa. 

5. Mas as pessoas ficaram sabendo depois que a senhora morreu a 
longo do caminho, cantando com suas mãos levantadas, sorrindo e 
olhando para o céu.  

6. As pessoas da igreja nunca ficaram sabendo o que aconteceu com 
aquela mulher e nunca mencionaram coisa alguma a respeito 
dela.  

 

  Das 17 respostas obtidas, vários alunos apontaram o fato de que a mulher foi 

ignorada ao ponto de que a sua história foi abafada. No entanto, apenas 05 alunos 

analisaram o enunciado no nível do discurso, mostrando que o discurso do silêncio 

implicaria conivência com a segregação racial. Para eles, esse “calar”, que levava a 

um “não saber”, simbolizava o desprezo pela senhora e sua história e alimentava o 

próprio preconceito contra os negros ao se tornaram alheios a eles. As respostas 

incoerentes não mostraram esse nível de reflexão, ficando, em geral, concentradas 

apenas no fato de a história da mulher não ter sido mais mencionada pelos 

membros da igreja.  

 Na pergunta AL3 (2a), esperamos que o aluno, ao analisar o enunciado “I 

was born in this township, a village “civilized” by American missionaries” (Eu nasci 

nesse município, nessa vila, que foi “civilizada” por missionários americanos), 

pensasse sobre a ironia impressa na palavra ‘civilizada’, remontando ao discurso da 

suposta superioridade dos americanos brancos que partem em uma missão de levar 

‘civilização’ a povos africanos, já que os consideram inferiores, não civilizados.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 
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RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. A frase nos mostra que os brancos (missionários americanos) 
acreditam que somente a religião é capaz de salvar os negros; 
dessa forma, acreditam que são superiores e que ao levar a 
religião estão levando a civilização a um povo que julgam ser 
inferiores. 

2. O termo “civilized” entre aspas foi colocado dessa forma pela 
autora para mostrar uma certa discordância a essa expressão; 
primeiro porque o povo africano que habitava ali anteriormente 
foi dominado pela raça branca, e depois porque eles tinham já a 
sua cultura, eram “civilizados” à sua maneira. 

3. Nesse trecho há uma intromissão do autor quanto a “civilized” – 
essas aspas são marcas autorais. O autor coloca sua crítica, 
intrometendo-se no que o narrador conta.  
- Eu nasci numa pequena cidade, um vilarejo “civilizado” por 
missionários americanos – mostra a superioridade da raça 
americana de forma satirizada através dessa intromissão.  

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. A freira nasceu em um vilarejo com freiras americanas, um lugar 
civilizado, com uma vida católica “a esposa de Cristo”, e que vivia 
caminhando nas montanhas. 

5. Ela exalta a colonização e deixa claro que os americanos além de 
civilizarem o local são também missionários, ou seja, quem os leva 
pra perto de Deus. 

6. Esse conceito é de que uma mulher negra vestida de branco seria 
muito difícil se encaixar numa civilização de pessoas somente 
brancas.  

 

 Das 18 respostas obtidas, alguns alunos apontaram para o significado do 

enunciado, mas somente 04 deles mostraram o seu sentido, remetendo ao discurso 

da suposta superioridade branca que leva ‘civilização’ a um povo desprovido dela. 

Alguns alunos entraram no campo da teoria literária, mostrando que o uso das aspas 

era uma marca/intromissão autoral, por meio da qual ela buscava criticar/satirizar o 

termo, discordando dele (respostas 2 e 3). Esse nível de reflexão não foi encontrado, 

em geral, nas respotas que foram consideradas incoerentes porque ou ficaram no 

campo do enredo, mostrando que os americanos civilizaram o local, sem fazer uma 
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discussão sobre esse ‘civilizar’ (respostas 4 e 5) ou mostraram uma compreensão 

parcial do enunciado e, até mesmo, do enredo (resposta 6).  

 A pergunta AL3 (2b) buscou verificar se o aluno compreendia o enunciado 

“The mountains that we see around us are black, it is the snow that gives them their 

icy whiteness” (As montanhas que vemos ao nosso redor são negras; é a neve que 

dá a elas a brancura do gelo).  Por meio desse enunciado, esperamos que o aluno 

discutisse, com base nas metáforas presentes, sobre a posição do branco de se 

colocar em status de superioridade em relação ao negro, cobrindo-os, sufocando-os, 

pois apenas a sua cultura (brancura) passava a ser contemplada. 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Essa ilustração se refere ao fato de que a essência e a cor daquele 
povo são puramente africanos, da raça negra, mas a dominação 
branca traz frieza, traz costumes e culturas que não são deles, que 
os ofusca. 

2. A personagem percebe que a beleza autêntica das montanhas 
remetem à sua herança racial (negros) e que o que as tornam 
brancas é o gelo, que remonta a ideia do branco e o domínio sobre 
os outros, assim como o gelo cobre a montanha. 

3.  As montanhas cobertas de neve, a montanha representa o negro e 
a neve o branco, isso remete a opressão sofrida pelo negro, mas 
também a resistência pois a montanha mesmo coberta de neve 
ainda está lá, e quando a neve derreter e ela poderá novamente 
aparecer... 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. A montanha coberta de neve está relacionada com o povo negro e 
os brancos que os visitam. Os brancos sempre se acham melhores 
que os negros. 

5. As montanhas vistas ao redor são negras. A neve dá uma visão de 
brancura.  

6. A freira faz uma comparação entre o branco-sagrado, negro – 
profano, como se a montanha sem a neve fosse o “não civilizado” 
negro sem a caracterização do branco.  
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 Das 17 respostas obtidas, 07 alunos conseguiram analisar o enunciado no 

âmbito do discurso, apontando para as metáforas montanha-negro / neve-branco, e 

mostrando que a sobreposição da neve sobre as montanhas remetia à posição do 

branco ao se colocar em um patamar de superioridade sobre a cultura africana. 

Essa posição, para alguns, remetia à opressão do branco sobre a cultura negra, 

mas, também, à sua resistência, pois com o derreter da neve, a montanha passava 

a aparecer (resposta 3). Essa reflexão, no entanto, não foi feita pelos outros alunos, 

que ficaram ou no campo do significado, apenas relacionando a montanha com o 

negro e a brancura da neve com o branco (respostas 4 e 5) ou até se aventuraram 

no campo discursivo, relanciondo o branco com o sagrado e o negro com o profano 

(resposta 6), mas não apontaram para a sobreposição de um em relação ao outro. 

Diante disso, elas foram consideradas incoerentes.  

 Na pergunta AL3 (2c), buscamos saber a compreensão do aluno em relação 

ao enunciado “It is when the snows melt that the people here plant their crops; the 

soil of the mountains is rich, and its produce plentiful and good” (É quando a neve 

derrete que as pessoas aqui fazem suas plantações; o solo das montanhas é rico e 

o seu produto, abundante e bom). Novamente, esperamos que o aluno percebesse 

que as metáforas nesse enunciado dialogam com o discurso da suposta 

inferioridade do negro, contrapondo-se a ele. Por meio desse enunciado, o aluno 

precisava explicar que a narradora buscava mostrar que, sem a opressão do branco 

(o degelo da neve), a cultura negra floresceria de forma abundante.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Neste trecho há a ideia de que é quando o gelo derrete, ou seja, o 
branco se torna ausente e sem poder, é que os negros vivem a 
plenitude da liberdade de ser o que é: alegre, orgulhoso de sua 
herança, autêntico. 

2. Novamente temos a relação “soil of the mountain” = cultura 
negra. Quando a neve derrete é que o solo tornase fértil; é quando 
o branco sai, é sem a sua presença que a cultura negra pode 
manifestar-se livre e belamente com todas as suas riquezas. É uma 
cultura fértil, rica e de boa “produção”. Ela podia produzir e 
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reproduzir muito mais, não fosse a neve. 
3. A neve derreter-se implica uma manifestação cultural e religiosa 

própria. Não mais o branco que vem de fora, pois é um povo rico e 
frutuoso se não está sufocado pela “neve”, ou seja, os brancos.   

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Quando a neve derrete é que terá plantações. 

5. É como um nacionalismo. A exaltação da terra. 

6. Apesar da montanha ficar coberta de neve ou melhor, apesar de 
os negros viverem em condições inferiores aos brancos, são essas 
pessoas que vai cultivar aquela terra para dar o que comer para 
esses racistas brancos.  

 

 Das 15 respostas obtidas, 05 alunos apresentaram a ideia de que a cultura 

negra vive a sua plenitude quando as forças opressoras da cultura branca perdem o 

seu poder. Os alunos, em geral, retomaram as metáforas da pergunta anterior 

(branco – neve / montanha – negro ou cultura negra) e mostraram que o derreter da 

neve simbolizava a perda da presença e da força do branco, levando a cultura negra 

a “manifestar-se livre e belamente com todas as suas riquezas”. As respostas que 

ou ficaram no campo do significado (resposta 4) ou mostraram certa incompreensão 

no nível do discurso (exaltação da terra, na resposta 5 e cultivo da terra para 

alimentar os brancos racistas, na resposta 6) foram consideradas incoerentes. 

 A pergunta AL3 (2d) questionou a compreensão do aluno em relação ao 

enunciado “In this way will the wife of a loveless, barren, hopeless Western marriage 

broadcast the joys of an enlightened religion to an imitative people” (Dessa forma, a 

esposa de um casamento ocidental infértil, sem amor e sem esperança anuncia as 

alegrias de uma religião iluminada a um povo imitador). Esperamos que o aluno 

percebesse que a narradora comparou a sua vida de freira com um casamento 

ocidental infértil, sem amor e sem esperança, mostrando, ainda, que, ao abraçar a 

religião do branco, mesmo diante de toda infertilidade, teria de anunciar as alegrias 

dessa religião. O aluno precisava refletir, portanto, sobre o conflito vivido por alguém 

que assume a vida/religião do branco, renegando as suas raízes.  

 As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 
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RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Esta enunciação remete-nos à ideia da real e verdadeira 
felicidade, cuja origem está dentro de nós, de nossa real 
identidade. A freira se questiona se será possível para ela gozar 
destas ‘alegrias’ trazidas pelo povo ‘civilizado’ ao povo ‘primitivo 
copiador’. Será ela, uma freira negra de hábito branco, oriunda de 
um povo ‘copiador’, porém ‘esposa’ de um casamento ocidental 
infértil e sem amor, capaz de anunciar estas ‘falsas’ alegrias aos 
demais? Ela está em crise de herança cultural/religiosa. 

2. A freira faz uma reflexão da sua vida atual que é a 
impossibilidade de permanecer com suas raízes, pois ela ao se 
apropriar da cultura branca, sente-se infeliz fora da sua 
verdadeira origem. 

3. Este trecho aponta para a tristeza do inevitável que seria assumir 
uma religião ocidental, sendo o oposto das raízes da personagem 
que eram cheias de alegria em sua cultura e religião. Aqui a 
personagem entrega-se a uma vida de frieza e imitação daqueles 
que tanto maltrataram seu povo ao longo dos tempos. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Aqui podemos ver o cume da hipocrisia. É um povo que esconde a 
sua identidade.  

5. É como se ela tivesse de ser um exemplo para as pessoas. 

6. A personagem permanecerá esposa de um casamento infértil sem 
amor, visão eurocentrista imposta por homens brancos. Encerra o 
conto com a ideia de que permanecerá calada, mas com suas 
raízes arraigadas em si mesma.   

 

 Das 17 respostas obtidas, somente 04 alunos apontaram para o conflito no 

qual a protagonista se encontrava ao assumir os valores da cultura/religião branca. 

Alguns discutiram que a verdadeira felicidade é encontrada na assunção da nossa 

identidade (resposta 1). Como isso não era uma realidade para a protagonista, o 

aluno concluiu que ela vivia uma crise de identidade e de herança cultural, o que, 

para outros, só traria infelicidade (respostas 2 e 3). As respostas consideradas 

incoerentes mostraram certa confusão em relação ao enredo (respostas 4 e 5) e em 

relação aos discursos que perpassam esse final do conto (resposta 6).   
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  Para facilitar a visualização dos dados, o quadro abaixo exibe os números das 

respostas consideradas coerentes a partir do conceito de enunciado.   

 
Quadro 15: Resumo das respostas consideradas coerentes a partir do conceito de enunciado 

 

 Quanto ao conceito de compreensão, apenas uma pergunta referiu-se a ela 

diretamente, a questão AL2 (1). A compreensão, para Bakhtin (2003a), não é o 

entendimento apenas do significado do enunciado de forma isolada, mas envolve o 

entendimento desse enunciado dentro do seu contexto de produção (nesse caso, do 

conto) e do seu contexto mais amplo por meio de relações dialógicas que esse 

enunciado estabelece com outros dentro da comunicação cultural. É por essa razão 

que, para o Círculo, o leitor precisa tomar uma posição ativo-dialógica diante do 

enunciado para compreendê-lo. Nesse caso, os alunos precisavam tomar uma 

posição ativa e relacionar a pergunta AL2 (1) com todas as discussões feitas em 

outros enunciados (contos) e no próprio contexto da história dos negros americanos.  

Com base nessa compreensão ativo-dialógica dos alunos, as respostas foram 

analisadas.   

 Na pergunta AL2 (1), buscamos perceber a compreensão do aluno em 

relação ao título do conto The welcome table. Esperamos uma reflexão sobre o 
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contraste entre o título, que se refere ao discurso religioso da ‘mesa de Cristo’ que a 

todos convida, e o discurso da segregação racial que perpassa todo o conto. O 

aluno precisava, então, discutir sobre a ironia do título desse conto.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. O título ‘the welcome table’ remete-me à questão religiosa em 
geral, em que a senhora do conto é ‘bem-vinda’ perante a mesa de 
Jesus (Santa Ceia), indo de encontro ao co-texto do conto em que 
ela é expulsa da ‘igreja’ de Jesus, porém, neste caso, ela é expulsa 
por brancos; e o título dá a ideia de que, religiosamente falando, 
ela é aceita no ‘Reino Hospitaleiro de Deus’. O título denuncia a 
hipocrisia dos homens. 

2. The welcome table é um título que deixa subentendido o que será 
tratado no texto, visto que a personagem central náo é aceita em 
uma igreja de brancos (a personagem é negra), indo contra os 
preceitos cristãos, que determinam a aceitação de todos.  

3. Compreendo que o conceito do título é que a personagem busca, ou 
o que deveria encontrar indo até a igreja, porém, a ideia do conto 
não se aplica exatamente ao que ela busca, mas passa a ideia do 
que deveria ser, a igreja que deveria acolher a personagem e lhe 
dar as boas vindas fez o contrário do que ela precisava receber, e 
então na sua mente, ela encontra isso só no céu. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. The welcome table tem a ver com o fato de que a senhora que foi 
rejeitada pelo pessoal da igreja se vê na mesa de boas vindas, isto 
é, no paraíso com Jesus, numa situação de glória.  

5. Creio que o título faz menção ao fato dela apresentar-se diante de 
Deus e poder falar de si a Ele, e pelo fato de Deus ouvi-la 
atentamente.  

6. A mesa de recepção tem relação com religião, igreja, algo sagrado, 
portanto, a busca a Deus, ao sagrado. 

 

 Das 17 respostas obtidas, apenas 05 alunos apontaram para a ironia do título 

em relação ao evidente discurso da segregação racial presente no enredo, tendo em 
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vista que o título, para eles, remete à questão de a mesa de Cristo simbolizar a 

aceitação a todos. Alguns alunos relacionaram o título ou diretamente com a religião 

em si (resposta 6) ou com o episódio do encontro da protagonista com Cristo 

(respostas 4 e 5), mas não discutiram a questão da ironia e, por isso, foram 

consideradas incoerentes.   

 Quanto ao conceito de dialogismo, houve 03 perguntas diretamente 

relacionadas a ele: AL2 (3), AL3 (1), AL3 (3). Como foi discutido na seção 1.3.5, o 

conceito de dialogismo está diretamente relacionado ao conceito de enunciado, 

tendo em vista que, por ser o enunciado um elo na cadeia discursiva, ele dialoga 

com outros elos, ou seja, com outros enunciados. A pergunta AL2 (3), por exemplo, 

verificou como o enunciado Roselily dialoga, interdiscursivamente, com o enunciado 

The Welcome table, e a pergunta AL3 (3), como os três contos dialogam entre si.  

Entretanto, analisar um enunciado pelo viés dialógico é, também, verificar os 

discursos que o constituem, já que o enunciado é constitutivamente dialógico 

(FIORIN, 2008). É, portanto, a partir desse princípio, que as 03 perguntas foram 

construídas e as respostas consideradas potencialmente coerentes e incoerentes.  

Como mencionado no parágrafo anterior, na pergunta AL2 (3), pedimos que o 

aluno estabelecesse relações de diálogo entre os dois primeiros contos, a saber, 

Roselily e The Welcome table. Esperamos que o aluno evidenciasse a questão da 

identidade da mulher negra americana, que busca o seu lugar de pertencimento, já 

que não é aceita no mundo do branco. O discurso religioso também perpassa os 

dois contos, e o aluno precisava mostrar que, enquanto em Roselily a religião 

mulçumana é percebida como uma prisão para a protagonista, pois deveria 

abandonar as suas raízes, a religião cristã em The welcome table é considerada 

uma libertação, já que a protagonista, mesmo expulsa da igreja dos brancos, 

encontra-se com Cristo na sua morte.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Entre os dois contos há o discurso religioso, da segregação racial, 
das raízes de uma época marcada pela dor e sofrimento. Ambos 
dialogam com o contexto da época da segregação legalizada nos 
Estados Unidos. 
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2. Os dois contos Roselily e The Welcome Table retratam a vida de 
mulheres negras em uma época onde o racismo era latente. A 
primeira teve a chance de mudar sua posição social através do 
casamento. A segunda não teve essa chance e na sua ingenuidade 
desencarna sob os olhos de pessoas mesquinhas. 

3. Assim como no conto Roselily, em The Welcome Table há a questão 
do discurso religioso em que “um dia” aqueles que “pecam” terão 
que prestar contas. No entanto, em Roselily, a personagem vê a 
questão da nova religião como uma prisão, uma forma de 
acorrentar-se perante a vida e já em The Welcome Table se trata 
de um discurso de liberdade. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. O confronto de raças, cultura e religião, o que levava alguns a 
entender que havia superioridade de algumas em relação a outras.  

5. A mulher negra tentando se reestabelecer socialmente. E apesar 
dos preconceitos.  

6. O narrador em 3ª pessoa, a evidencia entre os dois textos em 
expressões comum entre eles estabelece a relação que existia entre 
os brancos e os negros. 

 

 Das 16 respostas obtidas, 08 alunos apontaram para o discurso 

preconceituoso presente nos dois contos em relação às protagonistas negras, 

evidenciando o contexto extraverbal marcado pelo sofrimento daqueles 

considerados inferiores. Além disso, suas respostas mostraram, também, o discurso 

religioso, que se apresenta tanto como liberdade quanto como prisão (resposta 3). 

As respostas que apontaram apenas para a questão do preconceito, de forma 

genérica (resposta 5), fazendo referência a algumas raças que se consideravam 

superiores a outras (resposta 4) ou à relação entre brancos e negros (resposta 6), 

sem, no entanto, discutir esse discurso no e por meio dos contos, foram 

consideradas incoerentes.   

 Na pergunta AL3 (1), esperamos que o aluno tivesse compreendido o 

conceito de dialogismo, tendo em vista que ele precisava responder em que medida 

considerava o conto The diary of an African nun dialógico. O objetivo era saber se o 

aluno, ao remeter-se ao conceito, conseguiria apontar para o discurso da suposta 

superioridade da raça branca que busca a anulação da identidade dos negros, 
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ecoando o discurso da suposta inferioridade da raça negra defendido por cientistas, 

antropólogos, sociólogos, religiosos desde a segunda metade do século XIX. 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Este conto é 100% dialógico, principalmente devido ao fato de já 
termos estudado um pouco de Alice Walker em momentos 
anteriores. Os discursos presentes nele (religiosidade, heranças 
culturais, a mulher negra, o branco, etc.) aparecem nos outros 
contos da autora e também remetem à época de produção deles. 
Como esse conto exigiu uma atitude responsiva minha, ele é 
totalmente dialógico, pois tive de ‘ler’ bem as ‘criações’ nas 
entrelinhas. 

2. Ele dialoga com situações como o próprio racismo Americano, o 
preconceito religioso, o fator identidade, quando o texto apresenta 
a oração em inglês. Esses fatores apresentados neste conto 
dialogam com situações ainda presentes na sociedade e que as 
pessoas tentam esquecer, além de ter relações com os outros contos.   

3. Esse conto é dialógico, pois perpassa outros discursos. Ele dialoga 
com outros contos, como os próprios de Alica Walker. Ele faz parte 
de uma cadeia que está além da compreensão da forma escrita, 
mas no enunciado podemos correlacioná-lo com a época em que 
fora escrito e com diversas outras situações.   

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. O conto retrata a história de uma freira que encontra num 
dilema: Esta fé católica que lhe fora concedida e confiada e a fé do 
seu povo.  
É uma situação que se dá dentro de um contexto histórico e 
geográfico, ou seja, esse conflito é explicado por um determinado 
fator: o jugo dos brancos sobre os negros. 

5. A protagonista apresenta um diálogo com seu diário, embora 
esteja sozinha, ela faz toda uma relação com esse diário com o 
acontecimento do conto. 

6. Na medida em que ele nos relaciona com nosso cotidiano e nos 
iguala com a vida pessoal, profissional, enfim com nosso dia a dia. 
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 Das 17 respostas obtidas, 06 alunos declararam que o conto é dialógico e 

apresentaram tanto uma compreensão do conceito em si como os vários discursos 

nele presentes, como o da religiosidade, da herança cultural, o preconceito racial, 

entre outros. Foi possível perceber, nessas respostas consideradas coerentes, que 

os alunos perceberam o diálogo entre os vários discursos presentes no próprio conto 

com os dos outros contos estudados. As respostas que tangenciaram o tema, mas 

não, explicitamente, apontaram como ou por que o conto era dialógico foram 

consideradas incoerentes, o que é o caso das respostas 4-6.  

 Na última pergunta dessa fase, a pergunta AL3 (3), pedimos que o aluno 

estabelecesse uma relação de diálogo entre os três contos analisados, ou seja, 

Roselily, The welcome table e The diary of an African nun. Esperamos que o aluno 

evidenciasse os discursos relacionados a gênero (mulher) e à raça (negra) 

presentes nos três contos.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Os três contos trazem praticamente as mesmas temáticas: 
mulheres negras, as questões religiosas por meio de algumas 
religiões, a questão racial e crises de identidade tanto pessoal 
quanto em relação ao grupo. Os três contos também apresentam 
enredos simples que nos fazem refletir sobre os tópicos 
apresentados acima. Todos os enunciados dos três contos dialogam 
entre si, pois trazem à tona os mesmos valores/ideologias. 

2. Uma relação dialógica que ficou evidente entre os contos, acima 
citados é a identidade do povo negro. Como uma crise de 
identidade, mas muito mais complexa, tentando entender suas 
raízes. Nos primeiros contos, existe uma crise de identidade longe 
de suas terras e no último conto, mesmo estando em seu local de 
origem, existe essa crise de identidade. 

3. A principal relação dialógica que vejo entre os três contos é a de 
mulheres negras, completamente inseridas nos costumes dos 
brancos, que por um momento entram em crise existencial e 
cultural, pensando em suas origens e raízes e desejando muito 
viver outra vida, mas que ao final concluem que essa situação 
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nunca vai mudar e o que lhes resta, afinal, é seguir em frente da 
forma como está.  

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Os diálogos nos três contos apresentam semelhanças que fazem 
com que o leitor perceba que o enunciado sejam analisados de 
maneira mais específica, nos três contos o tipo de diálogo é 
diferente quando relacionamos um diálogo entre duas pessoas.  

5. Todos falam de Deus, de Cristo, de fé, redenção, salvação, etc. 

6. A relação da vida difícil, a dificuldade de conseguir as coisas pelo 
pouco conhecimento de estudo, e também o preconceito, impedindo 
soluções que poderiam ter evitado tantos transtornos e 
constrangimentos para tantas pessoas que queriam e querem 
ainda conquistar o seu espaço. 

  

Das 18 respostas obtidas, 12 alunos explicaram que os vários discursos 

presentes nos contos, como a posição da mulher negra em uma sociedade de 

supremacia branca, os discursos religiosos, as crises de identidade sofridas pelas 

mulheres protagonistas, permitiram o estabelecimento de diálogo entre os três 

contos. As respostas ou que tangenciaram o tema, tratando-o de forma genérica  

[“todos falam de Deus” (resposta 5) ou “a relação da vida difícil” (resposta 6)] ou que 

procuraram apenas explicar o conceito dialogismo (resposta 4) foram consideradas 

incoerentes.  

 Por ser esta seção relacionada à coerência em potencial das respostas dos 

alunos, ou seja, a uma análise qualitativa de suas respostas, é necessário uma 

melhor visualização dos dados gerados até aqui. Para tal, apresentaremos um 

quadro em que eles sejam resumidos.  
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Quadro 16: Resumo das respostas consideradas coerentes 

  

Conforme podemos ver no Quadro 16, o número total de perguntas que seriam 

respondidas por 17 alunos no exercício AL1, 18 no AL2 e 18 no AL3 seria 301. No 

entanto, como 20 perguntas não foram respondidas, obtivemos 281 respostas, 109 

das quais foram consideradas coerentes. Em outras palavras, cerca de um terço das 

perguntas foram respondidas pelos alunos de forma potencialmente coerentes. É 

possível, portanto, fazermos algumas observações: 

 

1. No que se refere aos conceitos de palavra e de enunciado, foi possível observar 

que a maioria das respostas consideradas potencialmente incoerentes ficou no 

campo da significação. Talvez isso tenha ocorrido devido à própria limitação 

linguística de alguns que, ao imaginarem o significado da palavra ou do 

enunciado, restringiram-se a dizer a sua significação ou a simplesmente traduzi-

las. À guisa de exemplo, um aluno, ao pensar no sentido do enunciado “she 

wonders how to make new roots” [pergunta AL1 (1d)], escreve: Não lembro do 

significado, mas o parágrafo que contém esta frase fala de uma 

pessoa que se sente um caule sem raiz. Percebemos, portanto, que o aluno 

se lembrou do conteúdo do parágrafo em que estava o enunciado escolhido, mas 

não conseguiu relacionar esse ser “um caule sem raiz” com a crise identitária 

pela qual a protagonista passava, ecoando a crise existencial de vários 

afrodescendentes durante e após o período da segregação legalizada. 
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2. Em relação ao conceito de compreensão, foi possível perceber que alguns 

alunos relacionaram a mesa (the welcome table) com religiosidade, igreja, etc.; 

no entanto, a correlação do título com a ironia subjacente a ele foi um passo mais 

largo que alguns não conseguiram dar. Um exemplo desse tipo de resposta foi: 

A mesa da recepção tem relação com religião, igreja, algo sagrado, 

portanto, a busca a Deus, ao sagrado. Nesse caso, portanto, é possível 

admitir que a dificuldade não se encontra no nível linguístico somente, mas pode 

decorrer de outros fatores situacionais. No caso citado, o aluno que deu essa 

resposta esteve ausente em 03 aulas das 10 que envolviam o estudo dos 

conceitos e a leitura dos contos. Nesse caso específico, o aluno esteve ausente 

na aula em que o conto foi lido; ou seja, quando o aluno esteve presente, na aula 

posterior, a atividade já era a execução do exercício AL2. O resultado dessa 

situação foi que esse aluno respondeu de forma potencialmente coerente apenas 

a uma pergunta de todo o exercício AL2. 

3. É importante a menção, ainda, de que, em relação a dialogismo, a pergunta que 

teve o menor número de respostas potencialmente coerentes foi a AL3 (1). Esse 

número foi até menor do que o da pergunta AL2 (3), quando o conceito de 

dialogismo não ainda tinha sido devidamente estudado. Percebemos que uma 

pergunta mais abstrata, como a que foi proposta (“em que medida você 

considera esse conto dialógico?”), aumentou a carga de dificuldade do aluno, 

que teria de, pela resposta, mostrar que entendeu o que, de fato, é dialogismo. 

Como exemplo, um aluno relata que o conto é dialógico na medida em que há 

um diálogo dele com a vida dos leitores: Na medida em que ele nos 

relaciona com nosso cotidiano e nos iguala com a vida pessoal, 

profissional, enfim com nosso dia a dia. Como título de curiosidade, esse 

aluno, semelhantemente ao aluno da observação 2, esteve ausente na aula em 

que o conto foi lido. O resultado dessa ausência foram duas perguntas deixadas 

em branco e quatro perguntas respondidas, mas consideradas potencialmente 

incoerentes. 

Por fim, o que podemos observar nesta seção é que os alunos conseguiram 

responder coerentemente a um número não muito grande de perguntas (109 

perguntas de 281 respondidas). Entretanto, apesar de esse número parecer 
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pequeno, ele não o é, principalmente se levarmos em conta que um número alto de 

alunos que responderam aos exercícios AL se encontra no nível básico e 

intermediário de conhecimento da LI.  

Semelhantemente ao que foi feito na fase 1, a próxima seção terá como 

objetivo verificar a autoria das respostas dos alunos em nível básico e intermediário 

de aprendizagem de Língua Inglesa para podermos melhor aferir a contribuição dos 

conceitos da ADD para a análise de contos em inglês por alunos com conhecimento 

limitado dessa língua estrangeira.  

 

4.6 Algumas considerações sobre as contribuições dos fundamentos da ADD nos 

estudos literários 

 

 Na seção 4.2, constatamos que, dos 20 alunos que responderam ao 

stimulated recall, 12 alunos (60%) estão no nível básico, 5 (25%), no nível 

intermediário, 2 (10%), no nível avançado, e 01 aluno (5%) é proficiente. 

Passaremos, portanto, à verificação do nível linguístico dos alunos que responderam 

coerentemente a cada questão dos três exercícios AL. A ordem da apresentação 

será a mesma encontrada na seção 4.5, ou seja, palavra, enunciado, compreensão 

e dialogismo. 

O quadro a seguir resume os dados obtidos. A coluna ‘quantidade de alunos’ 

refere-se ao número total de alunos que responderam às perguntas dos três 

exercícios AL de forma coerente. Os níveis linguísticos desses alunos estão 

representados nas colunas ‘básico’, ‘intermediário’, ‘avançado’ e ‘proficiência’. 
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Quadro 17: Respostas coerentes dos alunos e seus níveis linguísticos 

 

A partir desses dados, faz-se necessário apresentá-los em quadros que 

evidenciem os níveis básico e intermediário dos alunos. Isso será feito não por se 

desprezar os avanços que alunos nos outros níveis puderam ter, mas pelo foco 

desta pesquisa, ou seja, o de verificar as contribuições da ADD nos estudos 

literários dos alunos com conhecimento limitado da Língua Inglesa. Serão 

apresentados, portanto, os dados referentes aos alunos em nível básico e 

intermediário. 
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Quadro 18: Resumo das respostas coerentes por alunos em nível básico e intermediário 

 

 Como podemos ver no Quadro 18, das 109 perguntas respondidas de forma 

coerente (cerca de um terço do número total de perguntas – 301), 64 dessas 

respostas foram dadas por alunos no nível básico e 30 por alunos no nível 

intermediário, perfazendo o número de 94 respostas coerentes por alunos com 

conhecimento limitado da LI. 

Não podemos esquecer, no entanto, que esses números também são 

resultantes de fatores situacionais e contextuais. Dos 20 alunos que participaram da 

AACC e, consequentemente, da pesquisa, das 09 aulas que envolveram o estudo 

dos conceitos, a leitura dos contos e a execução dos exercícios AL, 07 alunos 

faltaram, pelo menos, a 02 aulas e, muitas vezes, a aulas relacionadas ao estudo 
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dos conceitos ou à leitura dos contos, o que dificultaria a execução dos exercícios 

AL.  

Diante de tudo isso, é imperiosa a reflexão de que, em uma pesquisa que tem 

como base sujeitos sociais e históricos, não podemos desconsiderar, em nenhum 

momento, os autores dos exercícios que fazem parte desse enunciado concreto 

Fase 2. Ademais, apesar de o número total de respostas coerentemente 

respondidas parecer baixo (109) em relação ao número total de perguntas 

respondidas (281), foi perceptível o avanço que alguns alunos em nível básico e 

intermediário deram não só respondendo a 94 perguntas coerentemente, mas, 

também, contribuindo com esse conhecimento nas aulas ministradas pelo 

professor/pesquisador  durante a base/disciplina do semestre letivo.   

Nessa fase, ainda, ficou decidido que haveria uma atividade diagnóstica em 

que os alunos analisariam um conto no início da AACC, antes do estudo dos 

conceitos, e no final do curso, após o estudo dos conceitos e as análises dos contos. 

O conto escolhido, intitulado Petunias, foi escrito também por Alice Walker (seção 

2.4.2).  

O conto Petunias encontra-se na coleção de contos intitulado You can’t keep 

a good woman down (1981). A escolha deveu-se tão somente à extensão: é 

composto de três parágrafos (WALKER, 1981, p. 40). O conto refere-se a um diário 

encontrado após a morte de uma personagem resultante de uma explosão. No 

diário, a personagem narra a volta do filho da guerra do Vietnam. Perturbado, afirma 

que sabia fazer bombas e que faria um grande barulho na cidade de Tranquil no 

Mississippi. O último parágrafo do conto aponta tanto para o fato de ser a 

personagem bisneta de escravos, o que indica a sua afrodescendência, quanto ao 

fato de ela ser ativista, pois participava do Movimento. Ela encontra o túmulo da sua 

bisavó aberto, as suas cinzas sobre as suas verbenas e um pedaço do osso da 

perna da bisavó entre as suas petúnias. 

Esperamos que, ao final do estudo dos conceitos da ADD, o aluno 

conseguisse, no final do curso, apontar para dois discursos que perpassam esse 

pequeno conto: o desprezo pela história dos negros, ao ponto de, pelo fato de ela 

participar do Movimento (possivelmente o Movimento dos direitos civis), as pessoas 

(they) dessacralizarem o túmulo da sua bisavó, que foi escrava, e o oportunismo da 

sociedade branca americana, que segregava os negros por considerá-los inferiores, 

mas usava-os para lutarem as suas lutas (Vietnam). 
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A análise do conto, no início e no final do curso AACC, foi feita por 18 alunos. 

Desses 18, 10 se encontravam no nível básico, 05, no nível intermediário, 02, no 

nível avançado e 01, no nível de proficiência. Como o foco desta pesquisa são os 

alunos no nível básico e intermediário, apontaremos os dados referentes a esses 

dois grupos. O quadro abaixo mostrará se o aluno ficou no nível da significação (o 

enredo), do sentido (os discursos) ou em pouco, ou seja, se conseguiu pouco do 

nível da significação. Isso será feito nos dois momentos (Momento 1 refere-se ao 

período inicial e Momento 2, ao período final do curso). Os alunos serão também 

apresentados pelas letras B (Básico) e I (Intermediário). Para obedecer ao critério de 

confidencialidade, eles serão apenas numerados. 

 
Quadro 19: Resumo das análises do conto usado como atividade diagnóstica  

 

 O quadro mostra que, no Momento 1, 07 alunos no nível básico conseguiram 

entender muito pouco do texto, traduzindo algumas palavras e orações, mas de 

forma descontextualizada. Desses 07 alunos, apenas 02 não conseguiram sair 

dessa situação. 05 deles saíram de um pouco entendimento do enredo do conto 

 



204 
 

para um entendimento parcial. 02 desses 05 conseguiram, inclusive, perceber algum 

discurso presente no conto, em especial o referente ao Movimento dos direitos civis. 

Houve 02 desses 10 alunos que continuaram a entender o conto parcialmente, mas 

que foram a outro nível, o nível do sentido. Mesmo parcialmente, isso demonstra 

que o estudo dos conceitos da ADD permitiu que um terço dos alunos do nível 

básico enxergasse o discurso da luta pelos direitos civis dos afrodescendentes. 

 Quanto aos alunos no nível intermediário, todos eles entenderam o enredo 

quer total ou parcialmente no primeiro momento. A sua situação não mudou muito, 

pois a maioria ficou no nível em que estava. A exceção foi apenas de 01 aluno que 

passou a entender melhor o enredo no final do curso AACC. 

 É possível perceber que esse instrumento de investigação não destoa muito 

do que foi apresentado nos dados finais apresentados anteriormente. Ademais, 

observamos que os alunos ficavam muito nervosos ao fazerem essa atividade, pois 

a sentiam como uma avaliação. Isso não acontecia com os exercícios AL, pois eles 

faziam parte da totalidade do processo de estudos e discussões, levando os alunos 

a uma reflexão mais tranquila sobre os exercícios. Diante, portanto, da verificação 

de que os dados obtidos pela atividade diagnóstica e da consciência de que esse 

tipo de atividade só aumentava o estresse dos alunos, decidimos que esse tipo de 

instrumento não seria utilizado na fase 3 da pesquisa.  

  Outra observação importante é que os números apresentados nessa fase 

não mostraram um aumento muito significativo em relação à fase anterior. O quadro 

abaixo apresenta um resumo desses dados para uma melhor visualização.  

 

 
Quadro 20: Resumo comparativo dos dados obtidos nas duas fases referentes ao número de 

questões coerentemente respondidas por alunos em nível básico e intermediário 
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 Por meio do Quadro 20, é possível perceber que o número de respostas 

coerentes não destoou muito nas duas fases, pois, em ambas, o número de 

perguntas coerentemente respondidas ficou em torno de um terço do número total 

de perguntas encontradas nos exercícios AL em cada fase. Notamos, ainda, que o 

número total de respostas coerentes dadas por alunos no nível básico e 

intermediário da fase 2 (94) aproximou-me mais do número total de respostas 

coerentes dadas nessa fase (109) do que na fase 1, já que a relação foi de 113 

respostas coerentes por alunos em nível básico e intermediário para 151 respostas 

coerentes.  

Apesar do avanço qualitativo encontrado nos dados gerados na fase 2 (e nas 

atividades feitas pelos alunos em sala de aula), não podemos deixar de concluir que 

ele ainda é bem pequeno para podermos confirmar a hipótese levantada na 

introdução desta tese. Diante disso, no próximo capítulo, mostraremos a análise dos 

dados gerados na terceira fase, fase essa em que os conceitos das duas áreas do 

conhecimento atuaram em cooperação a fim de ajudar os alunos/sujeitos de 

pesquisa com conhecimento limitado da LI a melhor analisarem contos em LI. 

Entretanto, antes disso, passaremos a algumas considerações sobre a posição que 

assumimos na preparação e/ou na análise dos exercícios AL, tema da próxima 

seção.  

 

4.7 Algumas considerações sobre a posição assumida pelo pesquisador na 

preparação e/ou na análise dos exercícios AL 

 

 Como já brevemente mencionado, houve, na preparação do segundo 

exercício AL, a introdução de uma pergunta sobre relações dialógicas. No entanto, 

como vimos, o conceito de dialogismo só seria trabalhado em período posterior à 

execução dessa atividade. Isso pode apontar para o fato de que, sentindo-nos 

confortáveis com os conceitos, já o tenhamos trabalhado parcialmente durante as 

aulas. Como os conceitos se intercruzam, falar de enunciado e dos seus ecos é 

também falar de dialogismo; diante disso, foi possível concluir que a inserção de 

uma pergunta envolvendo relações dialógicas entre os dois primeiros contos não 

tenha sido um ato descabido, mas a consequência natural do trabalho com os 

conceitos com os alunos/sujeitos de pesquisa.  
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 No entanto, mesmo havendo esse avanço em relação a uma pergunta sendo 

feita antes de o conceito correspondente ter sido ‘formalmente’ estudado com os 

alunos, percebemos que todas as perguntas das três atividades AL se ativeram ao 

campo da ADD. Como vimos, na primeira fase, apesar de o foco ter sido o estudo 

dos conceitos da Pragmática e os exercícios terem sido feitos a partir desses 

conceitos, houve perguntas que extrapolaram o campo pragmático e adentraram o 

discursivo. Esses fatos mostram, possivelmente, que o pesquisador se sentia mais à 

vontade para trabalhar com os conceitos da ADD, já que, na segunda fase, não 

houve nenhuma pergunta relacionada com a Pragmática que tivesse penetrado o 

campo discursivo.  

 Houve alguns elementos semelhantes nas duas primeiras fases desta 

pesquisa; entre eles, o fato de que os conceitos e os exercícios AL foram 

trabalhados de forma intercalada, permitindo tanto um estudo paulatino dos 

conceitos quanto uma análise dos exercícios a partir dos conceitos. Isso acarretou 

na apresentação dos dados gerados nas duas fases de forma intercalada por 

conceitos, não tendo sido feita, dessa forma, a análise de todas as respostas de 

cada exercício por vez.  

Outro dado semelhante refere-se ao fato de que, nas duas fases, o número 

dos alunos em nível básico e intermediário não mudou muito: 64% no nível básico e 

16% no nível intermediário na primeira fase e 60% no nível básico e 25%, no nível 

intermediário na segunda fase. Esses elementos de aproximação entre as fases 

auxiliaram o professor/pesquisador no processo de geração e análise de dados, 

permitindo a continuidade de parâmetros estabelecidos.  

  Passaremos, agora, à verificação da contribuição dos conceitos das duas 

áreas, a ADD e a Pragmática, trabalhadas em conjunto. Isso será verificado no 

próximo capítulo por meio da análise dos dados da terceira fase. 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISE E DISCUSSÃO DA TERCEIRA FASE  
  

Como mencionado no final do capítulo anterior, este capítulo apresentará a 

análise dos dados referente à terceira fase da pesquisa, ou seja, daquela em que as 

análises literárias feitas pelos alunos se deram a partir do estudo dos conceitos da 

Pragmática e da Análise Dialógica do Discurso (ADD).  Este capítulo será dividido 

nos seguintes itens: a apresentação dos contos Her sweet Jerome, We drink the 

wine in France e To hell with dying, a apresentação dos participantes da pesquisa, a 

relação entre os conceitos estudados e as perguntas dos exercícios AL envolvendo 

os conceitos, a análise quantitativa das respostas dos alunos, a análise qualitativa 

das respostas dos alunos, algumas considerações sobre as contribuições dos 

fundamentos da Pragmática e da ADD nos estudos literários e algumas 

considerações sobre a posição assumida pelo pesquisador na preparação e/ou na 

análise dos exercícios AL.  

 

5.1 Apresentação dos contos trabalhados na terceira fase 
 

 Nesta seção, faremos a apresentação dos enredos dos contos Her sweet 

Jerome, We drink the wine in France e To hell with dying, que fazem parte da 

mesma coletânea de contos de Alice Walker usada nas fases anteriores.  

 Her sweet Jerome narra a história de uma mulher negra que é dona de um 

salão de beleza localizado atrás da funerária do pai. Casou-se com o professor 

Jerome Franklin Washington III, que não mostra muita afeição por ela; no entanto, a 

despeito disso, ela sente orgulho do seu casamento, já que pode sustentar a casa 

sem ter de depender do dinheiro do pai. Certa vez, em seu salão, a protagonista 

ouve rumores de que seu marido a estava traindo. Em vez de confrontar o marido 

sobre as fofocas, ela passa a procurar pela amante. Anda com armas na bolsa, e, 

muitas vezes, as pessoas a veem, intimidando alguma mulher com uma faca na 

garganta dela. Ela se torna obcecada por essa busca da amante do marido a tal 

ponto que até para de trabalhar. Certa vez, ao seguir o marido a uma reunião da 

qual ele participava frequentemente, ela o vê conversando com um grupo de 

homens e consegue ouvir algumas frases que não entende muito bem, como 

“mercado de escravos”, “destruição violenta”, “unir-se à revolução”. De volta à casa, 
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faz uma busca no quarto por alguma pista da amante. Sob a cama deles, encontra 

alguns livros e, a partir dos títulos, percebe que a amante do marido não é uma 

mulher, mas uma causa, ou seja, uma revolução dos negros americanos contra a 

opressão dos brancos. Muito perturbada, ela põe fogo aos livros, mas o fogo fica 

entre ela e a porta do quarto, a porta de saída.  

 We drink the wine in France narra a história de um professor de francês de 

uma escola interna de garotas que havia sofrido nos campos de concentração 

nazista. Ao observar as suas alunas, ele dá atenção especial a Harriet, que sofre 

bastante preconceito na escola por ser negra. Ele a considera ignorante, apesar de 

os outros professores a acharem muito inteligente, tendo em vista que ela 

constantemente lê livros até difíceis para o seu nível escolar. No final da tarde, 

Harriet sai de carro com um rapaz, e os dois têm relações sexuais. O narrador diz 

que, além de a relação não ter sido prazerosa, ela ainda teve de voltar às pressas 

para a escola antes de o portão ser fechado. Sozinha, no quarto, ela imagina o seu 

professor indo ao seu quarto para mostrar a tatuagem no seu pulso do período em 

que esteve em campos de concentração e para ter relações sexuais com ela. Nesse 

mesmo ínterim, o professor sonha em levar Harriet com ele quando for embora para 

o México. No outro dia, Harriet percebe que havia estudado a lição errada (Nous 

buvons le vin); o professor obriga que ela repita a lição correta (Nous ne buvons pas 

le vin) e se senta pela última vez à sua mesa. 

 O enredo de To hell with dying refere-se à história da narradora, que morava 

na casa ao lado da do Mr. Sweet, que era diabético e alcóolatra. O Mr. Sweet era 

um homem ambicioso; no entanto, ao notar que os brancos não deixariam que ele 

conquistasse os seus sonhos, ele decide dedicar-se ao violão, pois queria dizer aos 

outros que fazia algo extraordinariamente bem. Ele havia sido casado, mas foi 

abandonado pela esposa, passando a viver sozinho a maior parte da vida. Muitas 

vezes ele ficava acamado, e todos achavam que ele estava prestes a morrer. 

Nessas ocasiões, o pai da narradora levava os filhos para a casa do Mr. Sweet e lhe 

dizia: “to hell with dying, man!” (ao inferno com a morte, homem!). A narradora 

beijava a sua face, e Mr. Sweet saía da cama, o que dava à narradora um 

sentimento de poder sobre a sua vida. Ela cresce, portanto, acreditando que ele 

nunca morreria. Quando é aluna de doutorado, a sua família a informa que o Mr. 

Sweet está à beira da morte. Ela fica ao seu lado, na sua cama, como tantas vezes 

o fez, mas nada consegue fazer para evitar a sua morte.  
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 São esses os enredos dos contos que serão analisados pelos 12 

alunos/sujeitos de pesquisa, que serão apresentados na próxima seção. 

 

5.2 Apresentação dos participantes da pesquisa 
 

 Conforme mostrado na seção 2.5.3, todos os 12 alunos que participaram da 

AACC (Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais) intitulada Contribuições da 

Pragmática e da ADD para a análise do texto literário em Língua Inglesa 

responderam ao relato stimulated recall, não levando à exclusão de nenhum 

exercício AL nesta fase. 

 É importante a lembrança de que, diferentemente da segunda fase, em que a 

AACC foi oferecida aos alunos do turno da manhã e do turno da noite, esta AACC só 

pode ser oferecida aos alunos da noite porque os do turno da manhã haviam colado 

grau no final do semestre anterior e nenhuma outra turma do curso de Letras dessa 

IES foi aberta. Diante disso, a AACC só pode ser oferecida aos alunos da noite, o 

que resultou no número pequeno de participantes da pesquisa.  

 Dos 12 alunos que responderam ao stimulated recall, 07 (58,4%) consideram 

estar no nível básico, 04 (33,3%) no nível intermediário e apenas 01 (8,3%) no nível 

avançado. Não houve nessa fase nenhum aluno proficiente. Novamente, 

consideramos coerente a avaliação que os alunos fizeram dos níveis linguísticos em 

que se encontram. Desses 12 alunos, o único em nível avançado já é professor de 

Língua Inglesa há dois anos. Todos os outros nunca deram aula de inglês em 

qualquer nível. Percebemos que o número de alunos em nível básico é bastante 

alto, pois havia 64% deles na primeira fase, 60% na segunda fase e 58,4% nesta 

terceira fase. Se levarmos em consideração os alunos em nível básico e 

intermediário (aqueles com conhecimento limitado da Língua Inglesa), esse número 

sobe para 80% na primeira fase, 85% na segunda fase e 91,7% na terceira fase.  

 A partir desses números, buscamos saber a origem do aprendizado de Língua 

Inglesa dos alunos. As opções ensino regular, escola de idiomas ou ambos foram 

mantidas. Dos 12 alunos, metade deles estudou inglês apenas no ensino regular. 

Desses seis, 05 estão no nível básico, ou seja, do total de 07 alunos no nível básico, 

71,4% só estudaram inglês na escola regular. Apenas 01 aluno disse ter estudado 

em escolas de idiomas. Quanto ao estudo tanto no ensino regular como em escola 
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de idiomas, todos os alunos do nível intermediário e o aluno do nível avançado 

escolheram essa opção. É possível inferir, nesse caso, que, para o aluno avançar 

nos seus estudos da Língua Inglesa, ele precisa do suporte das escolas de idiomas, 

já que o estudo de inglês apenas na escola regular não o ajuda a sair do nível 

básico de aprendizado de Língua Inglesa. 

  Esses dados apontaram para um número relevante de alunos com 

conhecimento limitado dessa LE que faziam disciplinas voltadas à literatura 

americana, o que exige a leitura fluente de textos literários em inglês. Essa fluência 

não era uma realidade, o que levou os alunos, ao responderem à pergunta do 

stimulated recall sobre os sentimentos que tiveram ao fazer os exercícios AL, a 

usarem os seguintes adjetivos: desafiado, ansioso, nervoso, contente, tranquilo e 

interessado. Nas respostas à pergunta, esses adjetivos foram usados 17 vezes 

pelos alunos. O adjetivo mais frequente foi, novamente, desafiado (07 vezes – 

41,2%). Abaixo desse número estão: contente (03 vezes – 17,7%), tranquilo (03 

vezes – 17,7%), ansioso (02 vezes – 11,8%), nervoso (01 vez – 5,8%) e interessado 

(01 vez – 5,8%). Percebemos, portanto, que, apesar de alguns alunos se sentirem 

contentes e interessados, o sentimento do desafio predominou. Esse é o relato de 

um aluno: Senti-me desafiado. Tentar compreender os discursos 

subjacentes exige atenção a cada palavra ou enunciado. 

 Apresentados os alunos, é necessário, então, analisarmos os exercícios AL, 

buscando mostrar a relação entre os conceitos estudados e as perguntas 

encontradas nos exercícios, tema da próxima seção. 

5.3 A relação entre os conceitos estudados e as perguntas dos exercícios AL 

envolvendo os conceitos 

 

 No primeiro capítulo desta tese, apresentamos os conceitos da ADD e da 

Pragmática que seriam trabalhados com os alunos durante as três fases da 

pesquisa. Os conceitos da ADD foram apresentados na seção 1.3 e suas subseções 

e os conceitos da Pragmática, na seção 1.5 e suas subseções.  

 O cronograma da terceira fase (seção 2.2.1) mostra que houve o estudo dos 

conceitos da Pragmática durante duas aulas e dos conceitos da ADD durante duas 

aulas. Após o estudo teórico, os alunos fizeram a análise dos três contos desta fase 
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na seguinte ordem: Her sweet Jerome (exercício AL1), We drink the wine in France 

(exercício AL2) e To hell with dying (exercício AL3).  

 Percebemos, nesta fase, que os exercícios criados buscaram seguir um 

determinado padrão, tendo em vista que os tipos de pergunta nos dois primeiros 

exercícios AL seguiram, em geral, uma sequência próxima. Por exemplo, a pergunta 

01 dos dois exercícios é dividida em duas ‘subperguntas’: uma relacionada a 

pressuposto e outra a enunciado. Na pergunta 02, há duas ‘subperguntas’: uma 

relacionada a dêiticos e outra a discurso. A pergunta 03 também tem duas 

‘subperguntas’: uma relacionada a subentendido e outra a bivocalidade da palavra. 

Há outras perguntas nesses dois exercícios e no exercício AL3 que diferem um 

pouco, mas, em termos genéricos, é possível dizer que buscamos uma sequência 

de perguntas que aproximassem os três exercícios. 

 Levando em conta todas as ‘subperguntas’, é possível ver que foram feitas 23 

perguntas nos três exercícios. Dessas 23 perguntas, 09 (39%) foram feitas a partir 

dos conceitos da Pragmática: pressuposto (13%), subentendido (13%) e dêitico 

(13%). Quanto aos conceitos da ADD, verificamos que foram feitas 14 perguntas 

(61%), compreendendo os seguintes conceitos: palavra (8,7%), enunciado (17,4%), 

discurso (26,1%), compreensão (4,4%) e dialogismo (4,4%). O quadro abaixo mostra 

o número de perguntas feitas a partir de cada conceito e as questões dos exercícios 

em que os conceitos são usados. 

 
Quadro 21: Resumo do número de questões por conceito 
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  Como é claramente perceptível no Quadro 21, houve uma ênfase maior nos 

conceitos da ADD (61%) em relação aos conceitos da Pragmática (39%). Outra 

observação importante é que as perguntas relacionadas aos conceitos da 

Pragmática estavam atreladas aos conceitos da ADD (os exercícios podem ser 

vistos na seção 2.4.3). Por exemplo, as perguntas sobre pressupostos estavam 

acompanhadas por perguntas sobre os enunciados em que os pressupostos se 

encontravam. As perguntas sobre os dêiticos estavam acompanhadas de perguntas 

sobre os discursos subjacentes aos enunciados em que os dêiticos se encontravam. 

Dessa forma, verificamos que os conceitos da Pragmática serviam, de certa forma, 

de apoio aos conceitos da ADD. Em suma, foi perceptível a ênfase dada à ADD na 

confecção dos exercícios AL e, em especial, ao conceito de discurso, já que foi o 

conceito com o maior número de perguntas (26,1%). 

 Com base nesses dados e a partir dessa relação entre a pergunta e o 

conceito em que a pergunta se baseia, será feita, na próxima seção, a análise 

quantitativa das respostas dos alunos, exibindo, dessa forma, o número de 

respostas dadas pelos alunos nos três exercícios AL.  

5.4 A análise quantitativa das respostas dos alunos. 
 

 Como foi mostrado na seção anterior, as perguntas dos três exercícios AL 

contemplaram alguns conceitos da Pragmática e alguns da ADD. Os conceitos da 

Pragmática foram: enunciado, subentendido e dêitico; os da ADD foram: palavra, 

enunciado, discurso, compreensão e dialogismo. O objetivo desta seção é apontar 

quantas respostas foram obtidas a fim de se aferir se houve algum conceito que se 

apresentou como mais complexo para os alunos.  

 Na seção 2.5.3 deste trabalho, mostramos que o número total de alunos que 

participou da AACC Contribuições da Pragmática e da ADD para a análise do texto 

literário em Língua Inglesa foi 12. Todos eles assinaram o TCLE e fizeram o 

stimulated recall. No entanto, por questões de ausência nas aulas em que os 

exercícios foram feitos, nem todos fizeram os três exercícios, levando aos seguintes 

números: o exercício AL1 foi feito por 11 alunos; o exercício AL2, por 10, e o 

exercício AL3, por 09.  
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 O quadro abaixo apresenta os números relacionados à quantidade de 

respostas obtidas às perguntas feitas a partir dos conceitos da Pragmática: 

pressuposto, subentendido e dêitico. 

 
Quadro 22: Número de respostas às questões relacionadas à Pragmática 

 

 O Quadro 22 mostra que a maioria das perguntas foi respondida pelos alunos. 

Todas as perguntas sobre subentendidos foram respondidas; houve apenas duas 

sobre pressupostos e uma sobre dêiticos que ficaram em branco.  

 No próximo quadro, será feito um levantamento do número de questões feitas 

a partir dos conceitos da ADD que foram respondidas pelos alunos. Os conceitos 

são: palavra, enunciado, discurso, compreensão e dialogismo.  
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Quadro 23: Número de respostas às questões relacionadas à ADD 

  

O Quadro 23 mostra que o número de perguntas respondidas foi alto (122 em 

um total de 144 perguntas). Em relação aos conceitos, podemos perceber que, 

possivelmente, o conceito que os alunos mais compreenderam foi o de dialogismo 

(todas as perguntas foram respondidas) e o que eles menos compreenderam foi o 

de discurso (14 perguntas não respondidas). Entretanto, uma investigação mais 

detalhada precisava ser feita, tendo em vista que alguns conceitos da ADD estavam 

vinculados aos conceitos da Pragmática. Por exemplo, se o aluno não soube 

responder a alguma pergunta sobre dêiticos, é possível que ele tenha tido 

dificuldade em responder a alguma pergunta sobre discurso vinculada ao dêitico.  

 Outro dado importante desta seção é que nenhum aluno, semelhantemente à 

fase 2, deixou os exercícios totalmente em branco. Nesta fase, o número de 

respostas em branco foi o menor de todas as três. Isso pode ter sido decorrente do 

fato de os alunos estarem fazendo um curso opcional, o que levaria a uma maior 

espontaneidade da sua participação na pesquisa e, subsequentemente, a um maior 

engajamento. Esse grupo era menor também, o que pode ter levado a um maior 
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entrosamento entre os componentes, levando a uma maior motivação ao fazer as 

atividades em si.  

 A partir desses dados, torna-se necessário analisar se as respostas dadas 

pelos alunos eram coerentes com o enredo e com os discursos que perpassam 

esses enredos, o que será feito na próxima seção. 

 

5.5 A análise qualitativa das respostas dos alunos 
 

 Semelhantemente às fases anteriores, a análise qualitativa seguirá a mesma 

ordem da análise quantitativa, ou seja, ela será feita por conceitos.  

No Quadro 21, observamos que houve três perguntas a partir do conceito de 

pressuposto, três a partir do conceito de subentendido e três a partir do conceito de 

dêitico. Esses três conceitos estão no campo da Micropragmática, apesar de eles, 

dependendo do contexto, poderem ser analisados macropragmaticamente. Como já 

discutido, pressupostos e subentendidos, segundo Mey (2007), referem-se às 

informações não ditas em um evento comunicativo, sendo os pressupostos aquelas 

em que o não dito está subjacente ao próprio enunciado e o subentendido, ao 

contexto em que a interlocução acontece. Em relação aos dêiticos (de pessoa, de 

lugar e de tempo), o pragmaticista explica que eles permitem a determinação de um 

ponto de vista (quer do enunciador, quer do enunciatário) que ajuda o entendimento 

tanto de contextos pragmáticos quanto da narratologia literária. É com base, 

portanto, nesses conceitos, que as perguntas AL1 (1a), AL2 (1a), AL3 (1a), AL1 (3a), 

AL1 (5a), AL2 (3a), AL1 (2a), AL2 (2a) e AL3 (2a), apresentadas a seguir, foram 

criadas e as respostas consideradas potencialmente coerentes e incoerentes, 

escolhidas.  

Na pergunta AL1 (1a), buscamos saber o que o aluno pressupôs na oração 

“He was beating her black and blue” (Ele estava batendo nela ao ponto de deixar 

marcas). Mesmo que o aluno não tenha entendido a expressão “black and blue” (cor 

das marcas, contusões, etc.), era importante que ele conseguisse inferir que o uso 

do passado contínuo não se referia apenas àquele momento do enredo, mas ao fato 

de o marido da personagem constantemente bater nela.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 
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RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Pressupõe que ela já apanhava do marido há algum tempo. 

2. Pressupõe-se que ela já apanhava a algum tempo, ela disfarçava 
com maquiagens coloridas.É possível pressupor que “ele” (Jerome) 
sempre bateu em sua esposa, antes mesmo de se casarem.  

3. Pressupõe-se que o Jerome batia nela até deixar vários 
hematomas.  

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Pressupõe-se que ele era capaz de fazê-la feliz. Ela estava contente 
com o seu marido. 

5. Pode ser pelo fato de que ela é uma negra (black) de sangue azul, 
que tem dinheiro. 

 

 Das 09 respostas obtidas, 07 alunos perceberam a informação pressuposta, 

fizendo menção ao fato de ela ser espancada pelo marido até ficar com hematomas. 

Ficou claro que eles perceberam que o ato de ser espancada durava há algum 

tempo (resposta 1), levando-a a disfarçar os hematomas (respostas 3) com 

maquiagem (resposta 2). As respostas incoerentes mostraram ou que não houve o 

entendimento do enunciado dentro do contexto do conto (resposta 4) ou que houve 

a tentativa de responder à pergunta por meio da tradução de alguma palavra 

(resposta 5). 

 Na pergunta AL2 (1a), quisemos saber o que estava pressuposto na oração 

“the brown and rose of the skins around her do not give her a chance to exhibit 

beauty” (As cores marrom e rosa das peles das pessoas ao seu redor não dão a ela 

a oportunidade de exibir beleza). Esperamos que os alunos percebessem que essa 

oração se referia a uma aluna branca de olhos azuis que se sentia ‘prejudicada’ por 

estar em uma escola inter-racial, com alunos cuja cor da pele variava entre marrom 

e rosa. Pressupõe-se na oração que, como há cores variadas, ela, com sua pela 

branca e olhos azuis, não conseguia se destacar entre os demais. 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Que todas as pessoas que a rodeavam eram feias e inferiores a ela. 
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2. Pressupõe-se que ela se sente como sufocada. Pode-se entender 
também que ela é tida como um certo padrão de beleza. 

3. Se supõe que “she” se sente desconfortável, pois na escola em que 
está frequentando é para negros e com a diversidade de tons ela 
não possui muito destaque, mas por sua cor branca é vista como 
estranha. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Pressupõe-se que a pele morena e rosa não lhe dá a chance de 
exibir sua beleza. 

5. Antigamente negros só podiam casar com negros ela não poderia 
exibir a beleza porque não havia nenhuma pessoa do interesse 
dela, pois todos os alunos eram negros.  

6. Que a cor da sua pele está em segundo plano comparado às outras, 
a cor dela só seria admirada se não tivesse alguém com pele mais 
clara por perto. 

 

 Das 10 respostas obtidas, 03 alunos identificaram que a oração se referia à 

aluna branca, que se sentia desconfortável e sufocada (resposta 2 e resposta 3) por 

estar rodeada de pessoas negras, sentimento esse também relacionado ao fato de 

ela considerar os outros inferiores a ela (resposta 1). Algumas respostas ficaram no 

nível do significado, como a resposta 4, que apenas apresentou uma tradução do 

enunciado em questão. Em outras, houve incoerência em relação à personagem, 

pois, pelas respostas, parecia que os alunos se referiam a uma personagem negra 

e, não, à aluna branca (respostas 5 e 6). Diante disso, essas orações foram 

consideradas incoerentes.  

 Na pergunta AL3 (1a), buscamos saber o que os alunos podiam pressupor 

sobre a vida do Mr. Sweet a partir da oração “the South was a place where a Black 

man could be killed for trying to improve his lot” (O Sul era o lugar onde um negro 

poderia ser morto ao tentar melhorar a sua sorte). Esperamos que o aluno 

consiguisse enxergar a realidade do negro que vivia no sul dos EUA, pois ele era 

destinado à inferioridade e à subserviência por uma sociedade de hegemonia 

branca.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 
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RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Que as suas ambições foram aniquiladas por imposições as quais 
ele era submetido por conta da segregação racial. 

2. A vida do Mr. Sweet era pacata. Não podia almejar algo melhor. 
Ele acaba praticando atividades que não chamam a atenção da 
sociedade, pois a sociedade não permitia que os negros buscassem 
algo melhor. 

3. Que apesar de ele ter desejos de ser próspero desde criança, o sul 
era um lugar onde um negro não podia querer transpor sua 
condição, sendo assim o seu fracasso não foi culpa dele e sim da 
sociedade.  

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Pressupõe-se que o sul era o lugar onde o homem negro poderia ser 
morto ao tentar melhorar. 

5. Essa frase mostra claramente que um homem negro não tem sorte 
e que a maior sorte que se pode ter é a morte. 

 

Das nove respostas obtidas, 07 alunos mostraram que as ambições do Mr. 

Sweet foram destruídas devido às leis da segregação racial, levando-o a praticar 

atividades que não chamassem a atenção da sociedade branca (resposta 2). Apesar 

de a resposta 3 mostrar certo fatalismo, afirmando ser a culpa do ‘fracasso’ do Mr. 

Sweet da sociedade branca, consideramo-na coerente devido ao reconhecimento da 

força da segregação legalizada sobre os negros e seus anseios. As respostas 

consideradas incoerentes não apresentaram uma discussão nesse nível, ficando 

apenas no campo da significação, praticamente traduzindo o enunciado em questão 

(resposta 4) ou usando uma palavra do enunciado (sorte) para criar a sua resposta, 

que não discute a informação pressuposta na oração (resposta 5).  

 Na pergunta AL1 (3a), pedimos que o aluno lesse a oração “some days she 

would get out of bed at four in the morning after not sleeping a wink all night, throw 

an old sweater around her shoulders, and begin the search” (em alguns dias, depois 

de não conseguir dormir a noite toda, ela saía da cama às 4 da manhã, colocava um 

sweater velho ao redor dos ombros e iniciava a busca). Depois de o aluno ter lido a 

oração, queríamos que ele dissesse o que subentendia essa busca, já que o 

contexto imediato da oração não permitia essa compreensão. Pelo contexto do 
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conto, esperamos que o aluno apontasse para a busca da protagonista pela suposta 

amante do marido. 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. No conto, dentro do contexto, a palavra search quer dizer 
procura, sair pelo meio da noite para procurar, achar a amante 
do marido. 

2. A busca que ‘she’ começou na procura da suposta amante de seu 
marido.  

3. O search era a busca da personagem pelo fato de alguém contar a 
ela que o marido poderia estar traindo.  

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Investigar, procurar 

5. Que a personagem esperava encontrar algo. 

6. Que a esposa sai a procura de algo, em busca de alguma resposta.  

 

 Das 11 respostas obtidas, 04 alunos apontaram para a informação 

subentendida no próprio contexto do conto, afirmando que, pelo fato de ela achar 

que o marido a estava traindo, essa busca seria a busca pela amante do esposo. 

Houve algumas respostas que ou apresentaram a tradução da palavra ‘search’ 

(resposta 4) ou não especificaram o objeto da busca, apenas afirmando que ela 

buscava ‘algo’ (respostas 5 e 6), o que as levou a serem consideradas incoerentes.  

 Na pergunta AL1 (5a), pedimos que o aluno lesse a oração final do conto: 

“and she hid her big wet face in her singed then sizzing arms and screamed and 

screamed” (e ela escondeu o seu rosto grande e molhado nos braços chamuscados 

que agora chiavam ao fogo e ela gritava e gritava). Pelo contexto da cena final do 

conto, pedimos que o aluno explicasse o que ele conseguia subentender sobre o 

final da protagonista. Esperamos que o aluno apenas dissesse que ela devia ter 

morrido, pois, na cena, o fogo que ela provocara ficou entre ela e a porta do quarto, 

a porta de saída.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 
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RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Que ela tinha morrido em meio ao fogo que ateou em seus livros 

2. Que ela morreu queimada. 

3. A personagem arrependida morre queimada.  

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Subentende-se que ela teve um fim doloroso, mas era o que cabia a 
ela. 

5. Para fugir àquela realidade, de o marido pertencer ao grupo de 
revolucionários ao extremo, preferiu acabar com tudo. 

6. Que talvez a sua alienação quanto a situação dos negros nos EUA 
fosse a de outras mulheres negras também.  

 

 Das 11 respostas obtidas, 05 alunos, pelo contexto da obra literária em 

estudo, apresentaram a informação subentendida, referindo-se diretamente ao fato 

de ela ter morrido queimada no incêndio que ela mesma provocara. Algumas 

respostas até deixaram no ar que a morte foi o fim dela, como as respostas 4 e 5; no 

entanto, como a pergunta era para o aluno explicitar esse fim, essas respostas não 

foram consideradas coerentes.  

Na pergunta AL2 (3a), pedimos que o aluno lesse a oração “Later in the car, 

her body is like a lump of something that only breathes” (Depois, no carro, o seu 

corpo é como uma massa informe que apenas respira) e dissesse, pelo contexto do 

conto, o que se subentendia com o uso do substantivo lump (massa informe).  

Esperamos que, pelo contexto, o aluno entendesse que o lump estava relacionado 

ao corpo da protagonista, como um objeto, sendo usado naquele momento em que 

fazia sexo dentro do carro; no entanto, os seus pensamentos e sentimentos ali não 

estavam. 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Subentende-se que lump seja o peso do corpo e que só o físico estava 
presente, pois a mesma pensava nas aulas e no professor. 

2. O corpo de Harriet é uma massa que apenas respira. Naquele 
momento, ela não estava como ser humano, mas talvez como mero 
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objeto. 
3. Subentende-se como uma massa (o corpo dela), como se a mesma só 

fosse um “objeto” para o sexo. 
RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Que o corpo dela não tem a forma escultural de um corpo 
feminino, apenas demonstra ter vida.  

 

 Das 10 respostas obtivas, 09 alunos subentenderam que o uso do substantivo 

lump se referia ao corpo da protagonista no momento em que ela fazia sexo dentro 

do carro e se sentia como um objeto (reposta 3), uma “massa que somente respira” 

(resposta 2), estando os seus pensamentos em outro lugar (resposta 1). A resposta 

que foi pelo caminho da “forma escultural” (resposta 4) foi considerada incoerente, já 

que o fato de ela ter ou não um corpo bem definido não era a questão do conto. 

Na pergunta AL1 (2a), pedimos que o aluno lesse a oração “other times, 

when he didn’t bother to look up from his books and only muttered curses if she tried 

to to kiss him good-bye, she did not know whether to laugh or cry” (outras vezes, 

quando ele nem se importava em tirar os olhos dos livros e apenas rogava pragas 

baixinho se ela tentasse lhe dar um beijo de despedida, ela ficava sem saber se ria 

ou chorava). Nessa pergunta, o aluno teria de apontar a quem os dêiticos de pessoa 

(he, his, she e him) se referiam, ou seja, ao Jerome e à protagonista, que é a sua 

esposa.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes. Não 

houve respostas potencialmente incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Os dêiticos he, his e him referem-se ao personagem Jerome. O 
dêitico she refere-se a personagem principal do conto. 

2. He – o marido / him – a ele (o marido) / his – os livros do marido / 
she – a mulher (esposa do marido) 

3. He – Jerome / him – refere-se a ele, Jerome / his – se refere aos 
livros de Jerome / she – ela , mulher de Jerome 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

Não houve. 
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 Das 11 respostas obtidas, todos os alunos responderam que os dêiticos he, 

his e him referiam-se a Jerome e o dêitico she, à protagonista.   

 Na pergunta AL2 (2a), buscamos verificar a compreensão do aluno a respeito 

dos dêiticos pessoais he, himself, her e herself na oração “she takes him inside 

herself, not wanting to make him young again, for she is already where he at old age 

finds himself” (ela o toma dentro de si, não querendo rejuvenescê-lo porque ela já 

está onde ele, na sua idade avançada, se encontra).  Esperamos que os alunos 

respondessem que os dêiticos he e himself se referiam ao professor de francês e 

her e herself, à protagonista, ou seja, a Harriet.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Os dêiticos he e himself referem-se ao professor / Os dêiticos her e 
herself referem-se a Harriet. 

2. He – o professor / himself – o professor / her – Harriet / herself – 
Harriet. 

3. Os dêiticos he e himself referem-se ao professor. E her e herself 
referem-se a Harriet.  

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. He – Harriet / himself – Harriet, em relação ao que sentia pelo 
professor, her – Harriet, herself – Harriet. 

 

 Das 09 respostas obtidas, 08 alunos mostraram que he e himself se referiam 

ao professor e que her e herself, à protagonista. Apenas um aluno mostrou 

desconhecimento dos pronomes, pois relacionou os pronomes masculinos (he e 

himself) com a personagem feminina (resposta 4). 

 Na pergunta AL3 (2a), perguntamos sobre o dêitico de lugar implícito na 

oração “My brother had not been able to come as he was in the war in Asia” (O meu 

irmão não pode vir, pois estava na guerra na Ásia). Foi feita a seguinte pergunta: 

Aonde o irmão da narradora não pode ir? Esperamos que o aluno reconhecesse que 

o lugar subentendido era a casa do Sr. Sweet, na ocasião da sua morte. 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 



223 
 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Ele não pode ir à casa do Mr. Sweet, que fica no sul dos Estados 
Unidos. 

2. O irmão não pode ir onde a narradora estava porque ele estava 
na guerra, na Ásia.  

3. Ele não pode voltar para casa, ao encontro da narradora, para 
ajudar Mr. Sweet, porque estava na guerra.  

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Na guerra da Ásia.  

5. Não podia  ir ao encontro de luta pelos ideais de liberdade, já que 
o uso dos negros na guerra vietnamita era uma oportunidade de 
mantê-los longe de seus propósitos.  

6. Provavelmente aos últimos dias de Mr. Sweet. 

 

Das 09 respostas obtidas, 06 alunos explicaram que o dêitico de lugar 

subentendido seria a casa do Mr. Sweet (resposta 1) ou o lugar onde a narradora 

estava (respostas 2 e 3), levando-as a serem consideradas coerentes. As respostas 

que se limitaram a afirmar onde ele estava (respostas 4 e 5) e não aonde ele não 

poderia ir foram consideradas incoerentes. Semelhantemente, foram consideradas 

incoerentes respostas que não se referiram ao dêitico de lugar implícito, mas a 

alguma referência a tempo, como aconteceu na resposta 6. 

 Para facilitar a visualização dos dados referentes aos conceitos da 

Pragmática, apresentaremos um resumo desses números no quadro a seguir.  
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Quadro 24: Resumo das respostas consideradas coerentes a partir dos conceitos da Pragmática 

  

 O Quadro 24 mostra que, das 89 perguntas dadas nos três exercícios AL a 

partir dos conceitos da Pragmática, 60 delas (cerca de dois terços) foram 

respondidas coerentemente. É possível perceber, ainda, que o conceito mais bem 

compreendido foi o de dêiticos (14 de 18 perguntas sobre dêiticos). Os conceitos de 

pressupostos e subentendidos também ajudaram os alunos a responder 

coerentemente a várias perguntas (17 de 28 perguntas sobre pressupostos e 18 de 

32 perguntas sobre subentendidos), mas numa proporção menor. 

 Passaremos, agora, à análise das respostas dadas pelos alunos referentes às 

perguntas feitas a partir dos conceitos da ADD na seguinte ordem: palavra, 

enunciado, discurso, compreensão e dialogismo. 

As perguntas AL1 (3b) e AL2 (3b) estão relacionadas com o conceito de 

palavra bivocal. Como visto na seção 1.2, quando discutimos a posição do Círculo 

em relação aos pressupostos formalistas (em especial à dicotomia entre língua 

poética e língua prática/cotidiana), a palavra, em sua função social, é analisada a 

partir do seu elemento material e do seu conteúdo ideológico. Por ser histórica, fora 

de um enunciado vivo, ela perde o seu sentido, ficando relegada ao seu significado 

de dicionário (VOLOSHINOV, 1983b). Como discutido na seção 1.4, em O discurso 

no romance, Bakhtin (2002b) introduz a ideia de palavra bivocal, aquela que é 

constituída de duas vozes, de dois sentidos e de duas expressões, dialogizadas 

internamente. Diante disso, ao perguntarmos sobre o sentido de search [pergunta 
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AL1 (3b)] e de lump [pergunta AL2 (3b)], partimos da ideia de que essas palavras 

não são vocalizadas apenas pelas protagonistas dos contos, mas por todas aquelas 

mulheres negras que, “na diversidade essencialmente sócio-linguística dos 

discursos e da língua” (BAKHTIN, 2002b, p. 128), buscavam fazer a sua voz – a voz 

da sua identidade – ser ouvida e ecoada.  É nesse sentido que as perguntas foram 

criadas e as respostas consideradas potencialmente coerentes foram selecionadas.  

Na pergunta AL1 (3b), quisemos saber como era possível compreender a 

palavra search, na sua bivocalidade, a partir da oração “some days she would get 

out of bed at four in the morning after not sleeping a wink all night, throw an old 

sweater around her shoulders, and begin the search” (em alguns dias, depois de não 

conseguir dormir a noite toda, ela saía da cama às 4 da manhã, colocava um 

sweater velho ao redor dos ombros e iniciava a busca). Esperamos que os alunos 

apontassem para uma busca que extrapolasse a busca pela amante do marido, 

levando à compreensão da busca tanto pelos seus direitos enquanto mulher negra 

em um país legalmente segregado como pela sua própria identidade. 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Essa busca seria pelo seu lugar na sociedade, pois nesta época os 
negros não tinham direitos; existiam apenas leis e deveres que 
deveriam ser cumpridos exclusivamente pelos negros. 

2. “Busca”, a palavra descreve a ansiedade da mulher em descobrir o 
qual o seu papel e nesse momento ela passa a enxergar o quão 
ignorada ela é.  

3. Search é a busca da mulher pelo marido, não só no sentido físico, 
mas no sentido de que ela busca uma identidade para si nesse 
marido. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Uma procura por algo que ela pensou que pode ter deixado para 
trás (uma casa ou rua de uma suposta amante).  

5. Pode ser compreendido como uma busca incessante para entender 
o que acontecia com o marido. 

6. Pelo contexto. 
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Das 11 respostas obtidas, 06 alunos perceberam que a busca não se 

restringia apenas à busca subentendida no conto, ou seja, a busca pelo marido, mas 

explicaram que ela envolvia a necessidade de a mulher descobrir o seu papel 

(resposta 2) e o seu lugar na sociedade (resposta 1), tendo em vista que ela não era 

somente uma busca física, mas a busca pela própria identidade, encontrada na 

pessoa do marido (resposta 3). As respostas que foram genéricas (respostas 4 e 5) 

ou que simplesmente não adentraram o texto/enunciado concreto (resposta 6) foram 

consideradas incoerentes.  

 Na pergunta AL2 (3b), buscamos saber se o aluno compreendia, na 

bivocalidade da palavra, o sentido de lump a partir da oração “Later in the car, her 

body is like a lump of something that only breathes” (Depois, no carro, o seu corpo é 

como uma massa informe que apenas respira). Esperamos que o aluno apontasse 

para o fato de que a narradora, por ser negra em uma sociedade de hegemonia 

branca, se sentia como um objeto e, não, como um ser humano, já que, muitas 

vezes, não era tratada como tal.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Comprende-se que Harriet só tivesse sido um “objeto” sexual para 
ele.  

2. Pode ser pelo fato de ser negra, é tratada como uma coisa e não 
como um ser humano. 

3. Compreendo que “lump” representa o peso que seria, ser negro 
nesta época e não ter direito algum, com relação ao branco. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Ela ficou paralisada, a palavra lump diz que ela fez questão que 
esse pedaço ficasse paralisado. 

5. A palavra dentro do contexto, na voz do narrador, ele nos leva 
onde quer que chegue a nossa compreensão, já não é apenas a 
palavra, mas o que o narrador quer nos dizer através dela. 

6. Pode ser entendido como um pedaço de matéria inanimada, isto é, 
algo que está fora de um espírito. No conto, quer dizer que ela não 
age em sua alma, mas sim superficialmente. 
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 Das 09 respostas obtidas, 05 alunos apontaram para o sentido 

(bakhtinianamente falando) da palavra lump, referindo-se ao preconceito racial 

legalizado presente nos EUA, levando os negros a serem tratados como objetos 

sexuais (resposta 1) ou como coisas (resposta 2) e, não, como seres humanos, já 

que eram destituídos de seus direitos (resposta 3). As respostas consideradas 

incoerentes ficaram ou no campo da superficialidade, sem discutir os discursos que 

perpassam o enunciado (resposta 4 e 6) ou no campo da teoria (resposta 5), sem, 

de fato, responder ao que foi pedido.   

As perguntas AL1 (1b), AL2 (1b), AL3 (1b) e AL3 (2b) foram criadas a partir 

do conceito de enunciado. Como já discutido na seção 1.3.1, um enunciado não é 

composto apenas pelo seu elemento semiótico, mas pelos componentes dialógicos 

ou extralinguísticos que o penetram por dentro. Diante disso, ele só pode ser 

reconhecido como um elo, como explica Bakhtin (2003c), que faz parte de uma 

cadeia de comunicação cultural, “pleno de ecos e ressonâncias de outros 

enunciados” (p. 297), conferindo-lhe o caráter de constitutivamente dialógico. É, 

portanto, a partir dessa visão que os enunciados das perguntas precisavam dialogar 

não só com os enredos dos contos, mas com os discursos de segregação racial que 

os penetram. É nesse sentido que as perguntas foram criadas, e as respostas 

consideradas potencialmente coerentes, selecionadas.  

Na pergunta AL1 (1b), pedimos que o aluno escrevesse sobre a posição da 

mulher negra apresentada no conto a partir do enunciado “He was beating her black 

and blue” (Ele estava batendo nela ao ponto de deixar marcas). Esperamos que o 

aluno explicasse que o fato de ela ser espancada pelo marido apontava para a vida 

de submissão da mulher negra diante de uma sociedade machista (quer negra ou 

branca). 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. A mulher é apresentada como submissa à imagem e vontade 
masculina 

2. Total submissão ao homem, que não podia se intrometer nos 
negócios particulares além de ser espancada e não ter o direito de 
escolha.  
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3. A submissão da mulher, que trata a verdade como algo a ser 
esquecido, e vive se reinventando dentro das maldades que 
consomem fingindo estar feliz, se prestando a ser uma sombra à 
sociedade.  

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. De alienação no que tange a situação dos negros estadunidenses 
da década de 60. 

5. Uma mulher que fazia questão de mostrar à sociedade, que vivia 
um casamento feliz. 

6. Uma mulher que espera no marido e que depende do interesse do 
esposo para si. 

 

 Das 11 respostas obtidas, 05 alunos mostraram ter compreendido o 

enunciado, pois escreveram sobre a posição de submissão da mulher negra aos 

maridos em uma sociedade machista, mostrando que as mulheres, além de terem 

de se submeter “à imagem e vontade masculina” (resposta 1), não tendo o direito de 

fazer escolhas (resposta 2), ainda tinha de fingir estar feliz (resposta 3). Essas 

respostas foram consideradas coerentes. As que foram consideradas incoerentes 

discutiram, de forma parcial, a questão da submissão, pois somente apontaram para 

a dependência da mulher “do interesse do esposo para si” (resposta 6) e a sua 

necessidade de mostrar felicidade à sociedade (resposta 5) ou a sua alienação 

(resposta 4).   

Na pergunta AL2 (1b), buscamos saber a compreensão do aluno a respeito 

da relação entre as raças branca e negra a partir do enunciado “the brown and rose 

of the skins around her do not give her a chance to exhibit beauty” (As cores marrom 

e rosa das peles das pessoas ao seu redor não dão a ela a oportunidade de exibir 

beleza). Esperamos que o aluno explicasse que a teoria da superioridade da raça 

branca ultrapassava os limites da escravidão aos negros, chegando ao século XX 

por meio da segregação de jure. Dessa forma, a integração de raças ofuscaria a 

predominância da raça branca na sociedade americana. Isso incluiria a questão dos 

próprios padrões de beleza, tendo em vista que o belo estava relacionado ao 

branco. 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 



229 
 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. A raça branca se considera superior às demais e que só é belo o 
que tem as características ‘arianas’. 

2. Pode-se compreender um preconceito sobre Harriet, dizendo que a 
cor da pele influência na beleza. 

3. Compreende-se a segregação que ocorria na época, entre brancos e 
negros. A raça era vista como superior a raça negra, tendo seus 
direitos que os negros não possuíam. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Que a raça de uma pessoa pouco importa, o importante é o que se 
tem por dentro. 

5. Seria a escravização dos negros, o sacrifício, sofrimento do negro 
na França. 

6. O enunciado acima mostra a distância que separam as raças. Ela 
pode ser a única garota branca em uma escola para negros. 

 

 Das 10 respostas obtidas, 07 alunos mostraram compreensão do enunciado, 

pois apontaram para a questão da segregação e do preconceito racial, por meio do 

qual a raça branca se sentia superior à raça negra (resposta 3), inclusive no que 

tange aos padrões de beleza (resposta 2), pois só seria considerado “belo o que tem 

as características ‘arianas’” (resposta 1).  Outras respostas ficaram distantes do que 

era esperado, já que ou posicionaram o conto na França (resposta 5) ou fizeram 

declarações historicamente errôneas (resposta 4) ou genéricas (resposta 6). Elas 

foram, portanto, consideradas incoerentes.   

 Na pergunta AL3 (1b), pedimos que o aluno explicasse a situação do negro 

americano que vivia no sul dos Estados Unidos a partir do enunciado “the South was 

a place where a Black man could be killed for trying to improve his lot” (O Sul era o 

lugar onde um negro poderia ser morto ao tentar melhorar a sua sorte). Esperamos 

que o aluno escrevesse sobre a posição de inferioridade imposta aos negros por 

meio das leis de segregação de jure, que impediriam qualquer tipo de ascensão 

social, econômica, etc. 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes. Não 

houve respostas potencialmente incoerentes. 
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RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Que eles eram privados juridicamente até de querer uma vida 
próspera, pois a segregação de jure punia os que tentassem 
transpor sua condição social. A eles estava reservada a condição 
suburbana, os cargos de menos prestígio e a frustração. 

2. Não tinha liberdade e eram considerados raça inferior. Viviam 
sob condições que os impunham à eterna escravidão.  

3. Compreende-se que ao nascer negro, a pessoa deve obedecer as leis 
e regras  criadas para os negros e jamais tentar mudá-las.  

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

Não há. 

 

Nas 09 respostas obtidas, todos os alunos apontaram para a segregação 

racial legalizada, que impedia qualquer tipo de melhoria social e econômica para os 

afro-americanos que viveram nessa época. Essa segregação, como mostra a 

resposta 1, tornou-se mais do que uma privação social de direitos, mas uma 

privação jurídica, que levava os negros a viverem sob condições impostas 

(respostas 2) e a terem de obedecer às leis criadas para que essa condição de 

imposição não fosse mudada (resposta 3). Diante desse tipo de discussão do 

enunciado concreto, apresentado pelos alunos, todas as respostas foram 

consideradas coerentes.   

 Na pergunta AL3 (2b), perguntamos sobre a guerra a que o narrador se 

referiu no enunciado “My brother had not been able to come as he was in the war in 

Asia” (O meu irmão não pode vir, pois estava na guerra na Ásia). Esperamos que o 

aluno, na sua posição ativo-discursiva, pelo contexto de produção do conto, após 

pesquisa feita em casa, afirmasse que essa guerra se referia à guerra do Vietnã.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. A narradora refere-se à Guerra do Vietnã, que ocorreu no Sudeste 
Asiático. 

2. Pela data em que estava sendo escrito o conto, pressupõe-se que 
era a Guerra do Vietnã.  
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3. A Guerra do Vietnã.  

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Guerra Fria. 

5. Nessa década grande parte da Ásia era colônia da Inglaterra, 
França e Holanda. A narradora se refere a Segunda Guerra 
Mundial, quando a Ásia começou a conquistar sua autonomia.  

 

Das 08 respostas obtidas, 06 alunos, reafirmando que a compreensão, como 

afirma Bakhtin (2003a), é uma posição ativo-dialógica do leitor, reportaram-se à 

Guerra do Vietnã, o que as tornou coerentes. As outras duas respostas mostraram 

que houve pesquisa pelos alunos, mas não uma correlação direta com o tempo do 

enredo e o tempo histórico das guerras, o que as tornou incoerentes.  

As perguntas AL1 (2b), AL1 (4), AL2 (2b), AL2 (4), AL3 (1c), AL3 (2c) foram 

criadas a partir do conceito de discurso, que, segundo Brait (2012a), está atrelado 

aos conceitos de enunciado e texto, conceitos já discutidos nas seções 1.3.1 e 1.3.3 

desta tese, respectivamente. Bakhtin (2010a) define discurso como “a língua em sua 

integridade concreta e viva, e não a língua como objeto específico da linguística, 

obtido por meio de uma abstração absolutamente legítima e necessária de alguns 

aspectos da vida concreta do discurso” (p. 207). Carlos Alberto Faraco, em 

Linguagem & diálogo: as ideias linguísticas do Círculo de Bakhtin (2009), 

compreende que essa visão do discurso não permitiria que Bakhtin o analisasse 

pelo seu aspecto estritamente linguístico e que é exatamente por essa razão que o 

filósofo russo propõe a necessidade da criação da translinguística (ou 

metalilnguística) para “o estudo das práticas socioverbais concretas, concentrando-

se particularmente em sua dinâmica e significação, tratando, entre outros aspectos, 

das relações dialógicas” (FARACO, 2009, p. 104). Com base nessas práticas 

socioverbais concretas e pelos elementos ideológico-enunciativos que perpassam os 

seus enunciados concretos é que as perguntas a serem analisadas foram criadas, 

tendo em vista que “uma linguagem particular no romance representa sempre um 

ponto de vista particular sobre o mundo, que aspira a uma significação social” 

(BAKHTIN, 2002b, p. 135). É nesse sentido que as respostas consideradas 

potencialmente coerentes foram selecionadas.  

  Na pergunta AL1 (2b), buscamos saber qual discurso subjazia ao fato de o 

dêitico she no enunciado “other times, when he didn’t bother to look up from his 
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books and only muttered curses if she tried to to kiss him good-bye, she did not know 

whether to laugh or cry” (outras vezes, quando ele nem se importava em tirar os 

olhos dos livros e apenas rogava pragas baixinho se ela tentasse lhe dar um beijo de 

despedida, ela ficava sem saber se ria ou chorava) não possuir nome em todo o 

conto. Esperamos que o aluno apontasse para o discurso da suposta inferioridade 

da mulher em uma sociedade machista (quer branca ou negra). 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. No conto, o ‘she’ representa a população feminina da época, que 
tinha sua voz silenciada e deveria ser submissa ao homem (pai, 
marido...). 

2. Dá uma ideia de que a mulher não é importante, pois é negra, e, 
então, nem é citado o seu nome. 

3. Ao mesmo tempo que “she” remete-se a esposa de Jerome, estende-
se as mulheres negras, que viviam a submissão, que sofriam 
agressões e quantas delas que sofriam caladas, remete a uma 
situação social voltada para a mulher negra.  

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Quando no enunciado é usado o dêitico she neste conto já está 
subentendido a quem se refere, trata-se de um discurso individual. 
Todo o conto reflete a individualidade do falante. 

5. Pode ser pelo fato de ser negra, pois os negros na época não eram 
vistos como gente. 

6. Talvez a outras mulheres que, assim como a protagonista 
mantinha-se alheia com o sistema de apartheid, que separava 
brancos e negros, já que na época de 1960 existiam inclusive 
mulheres, militantes negras sendo presas por alguma 
reinvindicação.  

 

Das 07 respostas obtidas, 04 alunos explicaram que o fato de a mulher não 

ter nome remete ao discurso da suposta inferioridade da mulher, tornando-se mais 

forte ainda devido ao fato de ela ser mulher negra, que “tinha sua voz silenciada” 

(resposta 1), sofrendo calada (resposta 3), não sendo vista, dessa forma, como 
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importante (resposta 2). Algumas respostas generalizaram a questão da raça, sem 

entrar na questão do gênero (resposta 5); outras fizeram afirmações estranhas, 

como a que a protagonista se mantinha “alheia com o sistema de apartheid” 

(resposta 6); outras ficaram em uma discussão conceitual (resposta 4), por isso elas 

foram consideradas incoerentes.   

Na pergunta AL1 (4), pedimos que o aluno refletisse sobre a expressão “off 

the pig” (fora aos porcos) que a protagonista ouviu na reunião da qual o marido 

Jerome participava. Esperamos que o aluno, após ter feito uma pesquisa sobre o 

período ao qual o conto se remete, mostrasse a relação entre essa expressão e o 

discurso antissegregacionista nele subjacente. 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. A expressão se refere a um movimento que está disposto a usar a 
violência contra as leis da segregação. 

2. Remete ao momento da luta pelos direitos civis, em que havia dois 
grupos: o pacífico (Martin L. King jr.) e o revolucionário armado 
(Malcom X). Sendo essa fala relacionada ao grupo revolucionário. 

3. Ao movimento de segregação racial. O grupo Black Panthers 
lutavam por uma revolução.  

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Ao momento em que os negros não podiam frequentar os mesmos 
lugares que os brancos e o pior é que era lei. 

5. Remete-se ao momento histórico dos EUA, em que a segregação 
racial era legalizada.  

 

 Das 09 respostas obtidas, 07 alunos mostraram que pesquisaram o contexto 

dessa frase, pois escreveram que a expressão estava relacionada ao discurso 

antissegregacionista liderado pelo grupo Panteras Negras (Black Panthers), que 

buscava o fim da segregação de jure por meio de revolução armada. As respostas 

consideradas incoerentes ficaram na generalização histórica, referindo-se ao 

período da segregação legalizada (respostas 4 e 5), sem se referir a esse momento 

crucial da luta pelos direitos civis dos afrodescendentes americanos.  
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Na pergunta AL2 (2b), buscamos saber, a partir do enunciado “she takes him 

inside herself, not wanting to make him young again, for she is already where he at 

old age finds himself” (ela o toma dentro de si, não querendo rejuvenescê-lo porque 

ela já está onde ele, na sua idade avançada, se encontra), a que discurso o encontro 

do he com o she se remetia. Esperamos que o aluno escrevesse sobre o discurso 

do preconceito que possui as suas próprias reverberações. No caso do conto, o 

professor sofreu nos campos de concentração como resultado do preconceito contra 

os judeus, mas isso não impedia que ele sentisse preconceito contra Harriet por ela 

ser negra. Esse encontro entre o he e o she, portanto, revelou o discurso do 

preconceito em todos os seus níveis. 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. O enunciado retrata duas pessoas de raças diferentes convivendo 
em meio às diferenças raciais, frequentando os mesmos lugares, 
porém ainda havendo o preconceito: he mantendo-se distante e she 
lutando pela igualdade. 

2. O fato de ela ser nova não queria dizer que ela não tivesse a 
mesma experiência de vida do professor. Toda a luta do negro é 
representada por ela. A experiência do professor se encontra com 
a cor da pele de Harriet. 

3. Bem, partindo de elementos extraverbais, o diálogo aqui 
apresentado é o de preconceito racial. No conto a família do 
professor foi aniquilada num campo de concentração e, ainda 
assim, ele sentia repulsa por Harriet, que também sofre 
preconceito por ser negra. E isso remete a exclusão social pela qual 
os negros eram submissos e que tem ecos da participação judaica.  

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. É um cenário onde a questão do preconceito com os negros é 
demonstrado. O he e o she se vêem como superiores.  

5. Se refere ao casal que bebendo acha que vai encontrar a eterna 
juventude.   

6. Ela se sentia inferior a ele, mais velha apesar de ser jovem.  
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 Das 07 respostas obtidas, 04 alunos se referiram ao discurso das várias faces 

do preconceito racial refratado no conto, pois, no enredo, a personagem Harriet 

sofreu preconceito mesmo daquele que já passara pela experiência de ser 

segregado racialmente (resposta 3). A resposta 1 apontou para o fato de que o 

encontro entre o he e o she não era apenas o encontro de personagens, mas o de 

posições dialógicas frente ao preconceito racial, o que leva a protagonista, como 

visto na resposta 2,  a tornar-se mais ‘adulta’, aproximando-a do professor. Diante 

do nível dessas discussões, essas respostas foram consideradas coerentes. Houve 

respostas, no entanto, que mostraram desconhecimento do próprio enredo, como a 

resposta 5, e das questões raciais em tensão no conto (respostas 4 e 6), por isso 

foram consideradas incoerentes.   

Na pergunta AL2 (4), pedimos que o aluno escrevesse, de forma livre, os 

discursos que perpassam o seguinte enunciado: “she brings the odor of Southern 

jails into class with her, and hundreds of aching, marching feet, and the hurtful sound 

of the freedom songs he has heard from the church, the wailing of the souls destined 

for bloody eternities at the end of each completely maddened street” (para a sala de 

aula, ela traz o cheiro das cadeias do Sul e centenas de pés doloridos que marcham  

e o som doloroso das músicas de liberdade que ele ouvia da igreja, o lamento das 

almas destinadas a eternidades sangrentas no final de cada rua completamente 

enlouquecida). Esperamos que o aluno conseguisse apontar tanto para o discurso 

da suposta inferioridade do negro imposta desde o tempo da escravidão até o século 

XX, com a segregação legalizada, que reverberava o lamento dos escravos e a sua 

luta por libertação, quanto para o discurso da suposta superioridade dos brancos, 

que conduziam os negros a prisões e os destituiam de seus direitos básicos como 

cidadãos americanos, destinando-os a eternidades sangrentas nas partes 

segregadas da cidade. 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Este enunciado revela a visão do branco sobre o negro na época da 
segregação racial. Esta é uma visão pejorativa e preconceituosa 
que liga diretamente a figura do negro aos escravos. Mesmo 
passado muito tempo da escravidão, o negro era visto como um ser 
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diminuído, que nasceu para sofrer; deveria servir ao branco e que 
jamais chegaria ao lugar conquistado por um branco. 

2. Ela traz o odor das cadeias do sul com ela – remete a escravidão 
que no sul foi pior que no norte dos EUA. E de centenas de pés, 
marchando de dor – se refere a luta para fugir da escravisão, 
posteriormente as marchas pelos direitos civis. E o som doloroso 
das canções que ele ouviu na igreja – refere se as agrupações de 
negros que montavam suas igrejas por não poderem frequentar as 
igrejas dos brancos – blues.. O lamento das almas destinadas para 
a eternidade sangrenta ao final de cada rua completamente 
enlouquecida – quando houve a revolta contra o espancamento de 
Rodney King cometido pelos policiais brancos, a população negra 
se revoltou e foi para as ruas fazer protestos (“as ruas ficaram 
completamente enlouquecidas”).  

3. Ele relembra toda a história que o negro passou, que por muito 
tempo foram escravos, não tinham liberdade, eram maltratados e 
também sofreram muito para conseguir a liberdade, que muitos 
deles foram sacrificados pelas lutas por seus direitos, Harriet 
representa tudo aquilo que ele viveu pelo fato de ter sobrevivido 
nos campos de batalha. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Traz uma revolução na vida do negro. Seu rosto estampado de 
tristeza, angústia e sofrimento e um sonho pela liberdade. 

 

 Das 08 respostas obtidas, 07 alunos explicaram que o enunciado aponta para 

os diversos discursos segregacionistas desde o período da escravidão indo até o 

período da segregação legalizada. Mostraram, também, que esses discursos 

segregacionistas embasavam-se no discurso da suposta inferioridade da raça negra. 

A única resposta considerada incoerente (resposta 4) foi dessa forma classificada 

por não explicar a que ‘liberdade’ se referia, discutindo, dessa forma, os discursos 

de forma generalizada.   

Na pergunta AL3 (1c), buscamos saber se o aluno conseguia identificar o(s) 

discurso(s) que subjaz(em) o enunciado “the South was a place where a Black man 

could be killed for trying to improve his lot” (O Sul era o lugar onde um negro poderia 

ser morto ao tentar melhorar a sua sorte). Esperamos que o aluno se referisse ao 

discurso da segregação racial, que impunha a condição de inferioridade ao negro 
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americano, não permitindo que ele se aproximasse do branco em qualquer nível que 

fosse. 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Discurso racial e também de denúncia, que demonstra o quanto 
era difícil a vida para o negro no sul dos EUA. 

2. O discurso de que os negros devem obedecer as leis impostas à eles  
e acender à submição perante aos brancos, pois um negro jamais 
poderia chegar ao mesmo lugar que um branco. 

3. O discurso nos remete a ideia do quanto o negro sofreu com o 
racismo, com a discriminação, quando até mesmo sua própria 
vontade em ser digno lhe era proibida. O lugar que o negro 
ocupava na sociedade de absoluta destreza e repúdio que os 
brancos lhes faziam sofrer. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. A época da segregação racial. 

5. Que no sul dos Estados Unidos o regime separatista era muito 
maior.  

6. De que o negro, na condição de ser humano, deveria ter direito de 
fazer suas próprias escolhas. Desta forma, deixando de sentir-se 
ameaçado por almejar e tentar buscar condições de vida melhor.  

 

 Das 08 respostas obtidas, 05 alunos mostraram que o enunciado remetia ao 

discurso racial/racista e discriminatório que apontava para a difícil vida dos negros 

no sul dos EUA (resposta 1), tendo em vista que a segregação lhes era imposta 

(resposta 2), impedindo qualquer tipo de ascensão (social, econômica, etc.) deles, 

que ficavam renegados ao lugar de “repúdio que os brancos lhes faziam sofrer” 

(resposta 3) . Algumas respostas apenas relacionaram o enunciado com a época da 

segregação legalizada (respostas 5 e 6) ou mostraram o que o negro “deveria” ter 

(resposta 6), o que as levou a serem consideradas incoerentes.   

 Na pergunta AL3 (2c), buscamos saber o discurso subjacente aos 

enunciados da pergunta 1 - “the South was a place where a Black man could be 

killed for trying to improve his lot” (O Sul era o lugar onde um negro poderia ser 
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morto ao tentar melhorar a sua sorte) e da pergunta 2 - “My brother had not been 

able to come as he was in the war in Asia” (O meu irmão não pode vir, pois estava 

na guerra na Ásia). Como o aluno já respondeu, na questão AL3 (2b), que a guerra 

mencionada no enunciado se refere à guerra do Vietnã, esperamos que o aluno 

apontasse para os limites do discurso da segregação racial, tendo em vista que, 

apesar de o negro ser separado em todos os aspectos da sua vida, ele poderia ser 

usado, como o foi na época da escravidão, para lutar a luta do branco. 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Que a segregação, a mesma que impedia uma pessoa de crescer 
culturalmente ou profissionalmente, apresenta certo antagonismo 
ao querer ‘agregar’ o negro a lutar pelo branco na guerra do 
Vietnã. 

2. Na pergunta 1, um homem negro poderia morrer se tentasse 
melhorar a sua vida, então para poupá-la ele acomodava-se. 
Enquanto na pergunta 2 o irmão da narradora vai à guerra 
arriscar a própria vida para mudar a condição de exploração que 
os mantinham submissos, porque isso agradava aos interesses dos 
que dominavam o Sul dos Estados Unidos.  

3. O que se pode entender é que, embora não fosse contado como um 
cidadão de direitos, o negro não fugia a uma responsabilidade de 
servir “à pátria”.  

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. É evidente na primeira questão que se explicita a deprimente 
situação que os negros sofriam com o racismo, porém na segunda, 
é preciso que seja feita a análise do enunciado de forma que se 
consiga percebemos que ambas situação foram promovidas em 
função do lugar que o negro ocupava na sociedade.  

5. É possível perceber que durante a guerra muitos negros lutaram 
pelos Estados Unidos.  

  

Das 07 respostas obtidas, 05 alunos explicaram que havia um paradoxo 

(resposta 1) nessa questão racial, pois, ao mesmo tempo em que o negro não podia 
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ascender socialmente, ele era convocado a lutar pelos direitos dos brancos 

(resposta 3), perpetuando, dessa forma, a sua própria condição de subserviência 

(resposta 2). As respostas não consideradas coerentes não apresentaram essa 

discussão, ora atendo-se ao racismo e ao lugar “que o negro ocupava na sociedade” 

(resposta 4), ora afirmando que o negro participou de uma guerra, em que lutou 

pelos Estados Unidos, sem explicitar qual(ai) ou o porquê (resposta 5).  

 A próxima pergunta, a AL1 (5b), foi criada a partir do conceito de 

compreensão, que segundo Bakhtin (2003b), engloba não apenas o entendimento 

do significado dos textos/enunciados, mas o seu sentido a partir do seu contexto e 

da sua relação com os discursos que os constituem e com os discursos de outros 

enunciados/textos. Para tal, pedimos que o aluno apresentasse a sua compreensão 

ativo-dialógica sobre o final do conto, esperando que ele discorresse sobre o fato de 

que a morte da protagonista não simbolizava a morte do negro pelo regime de 

segregação racial; pelo contrário, ecoava toda a sua luta contra esse regime, cujas 

ressonâncias não podiam ser mais contidas – nem pelo fogo.  

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 

 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. De acordo com a concepção Bakhtiniana, para se compreender 
algo hoje é preciso que se estude os ecos disso. Logo, para que se 
entenda o final do conto, é preciso desprender-se do texto e 
inteirar-se sobre a luta dos negros pelos direitos civis na década de 
60. 

2. Que quando ela em desespero tenta esfaquear os livros, para 
destruir aquelas palavras, ela está em uma tentativa inútil, pois a 
ideia já existe para aqueles “camaradas”, a palavra com sua 
simbologia e valor excede o simples formal exposto ali. 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

3. Segundo Bakhtin “cada enunciado é um elo na corrente 
complexamente organizada de outros enunciados”, portanto ao 
descobrir o segredo do marido ocorre a ruptura dos enunciados, 
pois tudo é explicitado e não há mais a necessidade da mulher 
existir.  
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4. Que a protagonista ateou fogo aos livros para se livrar daquela 
situação a qual ela estava presa.  

5. O enunciado no final do conto conforme as ideias de Bakhtin não 
se dá aí por acabado, pois quando o falante termina o seu 
enunciado ele dá lugar a uma responsiva a outro que terá uma 
compreensão responsiva do enunciado. 

  

Das 09 respostas obtidas, 02 alunos explicaram que o fato de ela ter 

esfaqueado os livros não impediria que o valor ideológico deles fosse destruído 

(resposta 2), tendo em vista que aquele momento era o da luta pelos direitos civis 

dos afro-americanos (resposta 1), por isso foram consideradas coerentes. Em 

algumas respostas, verificamos que os alunos ou buscaram explicar o que é 

enunciado a partir da ADD (respostas 3 e 5), mostrando os seus elos com outros 

enunciados, mas não entrando na discussão proposta, ou apresentaram uma razão 

superficial (“se livrar daquela situação”) para o final do conto (resposta 4), o que as 

levou a serem consideradas incoerentes.  

A próxima e última pergunta, a AL3 (3), foi criada a partir do conceito de 

dialogismo, que, como já apresentado na seção 1.3.5, compreende as relações de 

diálogo entre os discursos que constituem o enunciado (dialogismo constitutivo) e 

com outros enunciados e discursos (FIORIN, 2008). Percebendo cada conto 

estudado nesta fase como um enunciado concreto, uma “real unidade da 

comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2003c, p. 274), a relação entre os contos desta 

fase é concretizada a partir da relação com e entre os discursos que buscam a sua 

significação social. É nesse sentido que as perguntas foram criadas, e as respostas 

consideradas potencialmente coerentes, selecionadas. Pedimos, nesta pergunta, 

que o aluno estabelecesse relações dialógicas entre os três contos desta fase e 

esperamos que ele apontasse para os discursos segregacionistas que limitavam a 

vida do negro americano e, além disso, para a condição de subserviência da mulher 

negra, pois além de ser segregada por ser negra em uma sociedade de hegemonia 

branca, também o era por ser mulher em uma sociedade machista. 

As orações abaixo são exemplos de respostas potencialmente coerentes e 

incoerentes. 
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RESPOSTAS POTENCIALMENTE COERENTES 

1. Nos três contos estudados, a autora Alice busca adjetivar e 
caracterizar as personagens femininas como sendo fortes, 
decididas e destemidas, porém uma marca presente em todos os 
contos é a visão machista e preconceituosa, pois essa está sempre 
‘dominada’ e agradando uma figura masculina, e devido à 
segregação, as mulheres negras deveriam se conformar com a 
situação e de forma nenhuma deveriam tentar mudar a sua sorte. 

2. Os três contos relatam a história de mulheres negras, seus amores, 
seus dramas, suas perspectivas. No primeiro conto Her Sweet 
Jerome é contada a história de uma mulher que ama demais e se 
torna dependente e obcecada por seu esposo, no segundo We drink 
the wine in France é a história de um amor platônico de uma 
aluna para com seu professor que a despreza e o último conto é a 
história do primeiro amor de uma moça, um amor fraternal que 
desconsidera a frustração e fracasso do ser amado. Acredito que a 
relação é que todos mostram a mulher negra como protagonista de 
sua própria história, mostrando suas fraquezas e suas forças.  

3. O discurso que subjaz os três contos é o da mulher negra que, assim 
como os homens, seguiam lutando contra a segregação na década 
de 60, assim como lutavam pelo direito de serem vistas de fato e 
pelo direito de participar da luta pelos seus direitos. Essas 
mulheres não querem ficar designadas a ser babás dos filhos de 
brancos... 
Mulheres que sofrem e amam... 

RESPOSTAS POTENCIALMENTE INCOERENTES 

4. Na obra Her sweet Jerome, a mulher negra apanhava de seu 
marido mais queria demonstrar para as pessoas o contrário. 
Na obra We drink the wine in France, a negra sofria um 
preconceito, no qual, ela era apontada como feia pela cor de sua 
pele. 
E na obra To hell with dying, os negros americanos sofriam 
discriminação e não pudiam melhorar suas condições, pois 
poderiam ser assassinados.  
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Das 09 respostas obtidas, 08 alunos apresentaram respostas coerentes, pois 

discorreram sobre o discurso preconceituoso contra a mulher negra americana 

(resposta 1) e sobre a sua determinação e luta a despeito de tudo isso, buscando o 

seu direito a ter direitos como mulher e como negra (resposta 3) e tornando-se 

protagonista da sua própria história (resposta 2). Mostraram, também, que a 

representação dessa mulher, nos contos, não foi idealizada, pois era possível ver as 

“suas fraquezas e suas forças” (resposta 2). A resposta considerada incoerente 

(resposta 4) mostrou os discursos que perpassam os contos separadamente, sem 

fazer a relação entre eles, por isso a sua classificação. 

 Para facilitar a visualização dos dados referentes aos conceitos da ADD, 

apresentaremos um resumo desses números no quadro abaixo.  

 
Quadro 25: Resumo das respostas consideradas coerentes a partir dos conceitos da ADD 

 

 É possível perceber, no resumo dos dados no Quadro 25, que, das 122 

perguntas que envolviam os conceitos da ADD, os alunos responderam a 80 delas 
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(cerca de dois terços) de forma potencialmente coerente. Em relação aos conceitos, 

vemos que a pergunta que envolvia o conceito de compreensão foi a menos 

respondida de forma coerente (02 respostas de um total de 09); por outro lado, a 

pergunta que pedia que os alunos relacionassem dialogicamente os contos teve um 

número alto de respostas coerentes (08 respostas de um total de 09). Os conceitos 

de palavra, enunciado e discurso também ajudaram os alunos a responder 

coerentemente a várias perguntas (11 de 20 perguntas sobre palavra bivocal, 27 de 

38 perguntas sobre enunciado, 32 de 46 perguntas sobre discurso), mas numa 

proporção menor. 

 Nesse momento, é importante o levantamento das respostas coerentes a 

partir dos dados dos Quadros 24 e 25 a fim de termos uma visão mais completa 

dessa fase. 

 
Quadro 26: Resumo das respostas coerentes desta fase 

 

 O Quadro 26 nos mostra, portanto, que, se consideramos o número de 

questões respondidas, percebemos que os alunos responderam coerentemente a 

cerca de dois terços delas tanto em relação às perguntas feitas a partir dos 

conceitos da Pragmática quanto as feitas a partir da ADD. No entanto, se tomamos 

como base o número total de perguntas feitas nos três exercícios AL, essa 

proporção diminui. Entretanto, é importante a menção de que, além desses dados 

numéricos, pudemos constatar (tanto como pesquisador quanto como professor 

desses alunos) que o seu crescimento pragmático-discursivo foi significativo nessa 

fase.  

 Essa cooperação entre as áreas do conhecimento foi visível em vários 

momentos das atividades AL. Em relação ao conceito de pressuposto, vimos que, na 

pergunta AL1 (1a), entre os 07 alunos que responderam coerentemente à pergunta 
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sobre pressuposto, 05 alunos fizeram a relação entre pressuposto e enunciado [AL1 

(1b)]. Em relação à pergunta AL2 (1a), 03 alunos (entre 07) que responderam 

coerentemente à pergunta viram a relação entre pressuposto e enunciado [AL2 

(1b)]. Já na pergunta AL3 (1a), em especial, entre as 07 perguntas respondidas 

coerentemente, 07 alunos (entre nove) perceberam a relação entre pressuposto e 

enunciado [AL3 (1b)] e 05 entre pressuposto e discurso [AL3 (1c)].  O Quadro 27 

apresenta um resumo desses números. 

 
Quadro 27: Relação entre o conceito de pressuposto e os conceitos de enunciado e discurso 

 

 Quanto ao conceito de subentendido e da sua relação com os conceitos da 

ADD, vimos que ele auxiliou os alunos a responderem a várias perguntas feitas a 

partir do conceito de palavra bivocal e compreensão. Em relação à pergunta AL1 

(3a), quatro alunos que responderam coerentemente à pergunta perceberam, 

também, a relação entre subentendido e palavra bivocal na pergunta AL1 (3b).  Essa 

relação também foi feita por 05 dos 09 alunos que responderam coerentemente à 

pergunta AL2 (3a) e AL2 (3b). Quanto ao conceito de compreensão, apenas 02 

alunos [entre os 05 que responderam coerentemente à pergunta A1 (5a)] 

conseguiram responder coerentemente à pergunta AL1 (5b). O Quadro 28 apresenta 

um resumo desses números.  
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Quadro 28: Relação entre o conceito de subentendido e os conceitos de palavra e compreensão 

 

 Quanto ao conceito de dêiticos e da sua relação com os conceitos da ADD, 

percebemos que ele também ajudou os alunos a responderem a várias perguntas 

referentes a discurso e enunciado. De fato, o número de perguntas da ADD 

respondidas coerentemente a partir das perguntas sobre dêiticos foi mais alto do 

que as relacionadas aos outros conceitos da Pragmática, em especial no exercício 

AL3. Na pergunta AL1 (2a), vimos que 04 alunos (entre 11) que responderam 

coerentemente à pergunta sobre dêiticos fizeram essa relação com o conceito de 

discurso, ajudando-os a responder à pergunta AL1 (2b). Em relação à pergunta AL2 

(2a), dos 08 alunos que responderam coerentemente a esta pergunta sobre dêiticos, 

quatro deles conseguiram responder à pergunta AL2 (2b), a respeito de discurso. 

Finalmente, os 06 alunos que responderam coerentemente à pergunta AL3 (2a), 

sobre dêiticos, responderam coerentemente à pergunta AL3 (2b), sobre enunciado e 

cinco deles, à pergunta AL3 (2c), sobre discurso. O Quadro 29 apresenta um 

resumo desses números. 
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Quadro 29: Relação entre o conceito de dêitico e os conceitos de enunciado e discurso 

 

 Com base nessa análise qualitativa dos dados, ou seja, na análise das 

respostas dos alunos às perguntas feitas a partir dos conceitos da Pragmática e da 

ADD, é possível fazer algumas observações: 

 

1. No que se refere aos conceitos da Pragmática, em termos gerais, vimos que 

cerca de dois terços das perguntas respondidas a partir dos conceitos de 

pressuposto, subentendido e dêiticos foram respondidas coerentemente. Apesar 

de o número ser significativo, faz-se necessário a menção de que os conceitos 

da Pragmática foram trabalhados em sala de aula com os alunos somente 

durante dois dias, o que pode ter influenciado na melhor compreensão de um 

conceito em relação a outro. 

2. No que tange aos conceitos da ADD, encontramos um número semelhante aos 

da Pragmática, ou seja, cerca de dois terços das perguntas respondidas a partir 

dos conceitos de palavra, enunciado, discurso, compreensão e dialogismo foram 

respondidas coerentemente. O conceito que obteve o menor número de 

respostas coerentes foi o de compreensão. É interessante notar que, para o 

aluno responder às várias outras perguntas que envolviam a sua posição ativo-

dialógica, eles tiveram de ‘compreender’ os enunciados; entretanto, na pergunta 
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que abertamente pedia a sua compreensão, eles titubearam nas suas respostas. 

Isso pode ter sido decorrente tanto da dificuldade da própria pergunta quanto da 

tensão que a lembrança do conceito possa ter trazido. É importante lembrar que 

esses conceitos também foram trabalhados somente durante dois dias; 

entretanto, de forma geral, os conceitos não eram desconhecidos pelos alunos 

devido à menção a eles feita durante as aulas de literatura. 

3. Os Quadros 27, 28 e 29 apontam para uma possibilidade de trabalho a partir 

desta pesquisa. Como foi apresentado na seção 1.3.3, para Bakhtin (2010a), o 

texto deve ser analisado no campo da Metalinguística; no entanto, para o autor 

russo, essa análise não exclui os resultados das análises no campo da 

Linguística. Como os conceitos da Pragmática permitem o trabalho com a 

materialidade (conceitos da Micropragmática, por exemplo), parece possível dizer 

que o trabalho com os conceitos da Pragmática pode ser um primeiro passo para 

o trabalho com os conceitos da ADD, em especial quando os alunos de Literatura 

em Língua Inglesa possuem conhecimento limitado dessa língua estrangeira.  

Por fim, o que é possível observar nessa seção é que houve um aumento de 

respostas coerentes se compararmos com as fases anteriores (de cerca de um 

quarto na Fase 1 e de um terço na Fase 2 para cerca de dois terços na Fase 3). Não 

podemos esquecer, ainda, que o número de alunos com conhecimento limitado da 

Língua Inglesa (níveis básico e intermediário) nesta fase é de 91,7%. Nas outras 

fases esse número era inferior (80% na primeira fase e 85% na segunda fase). 

 Semelhantemente ao que foi feito na primeira fase e na segunda (capítulos 3 

e 4, respectivamente), a próxima seção terá como objetivo verificar a autoria das 

respostas dos alunos por nível.  

 

5.6 Algumas considerações sobre as contribuições dos fundamentos da Pragmática 

e da ADD nos estudos literários 

 

 A verificação do nível linguístico dos alunos que responderam coerentemente 

a cada questão dos três exercícios AL desta fase seguirá a ordem dos Quadros 24 e 

25, ou seja, das perguntas relacionadas aos conceitos da Pragmática (pressuposto, 
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subentendido e dêitico) e da ADD (palavra, enunciado, discurso, compreensão e 

dialogismo).  

 O quadro a seguir resume os dados obtidos. A coluna ‘quantidade de alunos’ 

refere-se ao número de alunos que responderam coerentemente à questão. As 

colunas ‘básico’, ‘intermediário’ e ‘avançado’ referem-se ao nível linguístico em que 

se encontram. Iniciaremos, portanto, com as perguntas referentes aos conceitos da 

Pragmática.  

 

 
Quadro 30: Respostas coerentes dos alunos e seus níveis linguísticos 

 

Diante desses números, foi necessário resumi-los em outro quadro a fim de 

evidenciar os alunos que estão no nível básico e intermediário, já que é esse o foco 

desta pesquisa. O Quadro 31 apresentará o número total de questões respondidas 

coerentemente por esses alunos.  
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Quadro 31: Resumo das respostas coerentes por alunos em nível básico e intermediário 

 

 O Quadro 31 mostrou-nos, claramente, que os alunos no nível básico 

conseguiram responder, de forma coerente, a, praticamente, o mesmo número de 

questões dos alunos que já têm certo conhecimento da LI, ou seja, dos alunos no 

nível intermediário, apontando para o crescimento linguístico-pragmático que tiveram 

durante a terceira fase. Como o número de alunos no nível básico (07 alunos) é 

superior ao número no nível intermediário (04 alunos), podemos concluir que mais 

alunos no nível intermediário responderam às questões coerentemente. No entanto, 

como esses dois grupos são o foco desta pesquisa, se somarmos o número de 

respostas coerentes por alunos no nível básico e intermediário, veremos que eles 

responderam à maioria das perguntas (55 de 60), confirmando a importância dos 

estudos da Pragmática nas análises de obras literárias em LI por esses alunos. 

 Quanto aos conceitos da ADD, fizemos o mesmo tipo de levantamento do 

Quadro 30, a fim de verificarmos quantas perguntas foram respondidas 

coerentemente pelos alunos de acordo com seu nível linguístico. 
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Quadro 32: Respostas coerentes dos alunos e seus respectivos níveis linguísticos 

 

Diante desses dados, fez-se necessário resumi-los em um quadro para 

melhor vizualizá-los. Semelhantemente ao que foi proposto na análise dos conceitos 

da Pragmática, foi dada ênfase aos alunos que estão no nível básico e intermediário. 

O Quadro 33 apresentará o número total de questões respondidas coerentemente 

por esses alunos. 
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Quadro 33: Resumo das respostas coerentes por alunos em nível básico e intermediário 

 

O Quadro 33 mostrou-nos, também, que os alunos no nível básico 

conseguiram responder, de forma coerente, a um número superior de questões em 

relação aos alunos que já têm certo conhecimento da LI, ou seja, dos alunos no 

nível intermediário (40 questões por alunos no nível básico e 37 por alunos no nível 

intermediário), apontando para o crescimento discursivo que tiveram durante a 

terceira fase. Como o número de alunos no nível básico (07 alunos) é superior ao 

número no nível intermediário (04 alunos), podemos concluir que mais alunos no 

nível intermediário responderam às questões coerentemente. No entanto, como 

esses dois grupos são o foco desta pesquisa, se somarmos o número de respostas 

coerentes por alunos no nível básico e intermediário, veremos que eles 

responderam à maioria das perguntas (77 de 80), confirmando a importância dos 

estudos da ADD nas análises de obras literárias em LI por esses alunos. 
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Para termos uma visão totalizadora dessa terceira fase, apresentaremos um 

quadro com os números totais dos Quadros 31 e 33. Na coluna conceito, a letra P 

refere-se aos conceitos da Pragmática e a letra A, aos da ADD. 

 
Quadro 34: Resumo comparativo dos dados referentes às perguntas a partir da Pragmática e da ADD 

 

  Como vimos nas observações 1 e 2 da seção anterior, cerca de dois terços 

das perguntas respondidas foram coerentemente respondidas por alunos no nível 

básico e intermediário. Vimos, também, nos Quadros 27, 28 e 29 que os conceitos 

da Pragmática ajudaram os alunos a responder a várias perguntas feitas a partir 

desses conceitos e dos conceitos da ADD. Foi possível perceber, no Quadro 34, que 

os alunos no nível básico responderam a 28 perguntas a partir dos conceitos da 

Pragmática, o que os auxiliou a responder a 28 perguntas (entre 40) a partir dos 

conceitos da ADD (cerca de três quartos) e que os alunos no nível intermediário 

responderam a 27 perguntas a partir dos conceitos da Pragmática, o que os auxiliou 

a responder a 27 perguntas (entre 37) a partir dos coceitos da ADD (cerca de três 

quartos).   

A partir desses números e da própria experiência em sala de aula, em que o 

pesquisador/professor percebeu, de forma nítida, o avanço que os alunos deram em 

direção a uma competência pragmático-discursiva, é possível a asserção de que o 

estudo dos conceitos da Pragmática tenha ajudado a uma melhor compreensão dos 

conceitos da ADD, como se fosse um primeiro passo para a análise discursiva de 

contos em inglês. Percebemos, no Quadro 34, que essa contribuição se tornou mais 

visível para os alunos em nível intermediário, já que o número de alunos nesse nível 

é menor.  
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 Pensando nisso e com vistas ao término desta seção, tornou-se pertinente a 

apresentação de um quadro que resuma os dados das três fases. Para que isso se 

torne possível, serão usados os dados dos Quadros 20, 26 e 34. 

 
Quadro 35: Resumo comparativo dos dados obtidos nas três fases referentes ao número de questões 

coerentemente respondidas por alunos em nível básico e intermediário 

 

 Foi possível perceber, no Quadro 35, que o número de respostas coerentes 

dadas por alunos em nível básico e intermediário ficou próximo de um quarto na fase 

1 e de um terço na fase 2. Na fase 3, no entanto, esse número subiu, ou seja, na 

terceira fase, o número de respostas coerentes alcançou cerca de dois terços de 

todas as perguntas feitas e de dois terços das perguntas respondidas, mostrando o 

avanço dado nessa fase. Na terceira fase, em especial, esses dois terços equivalem, 

praticamente, ao número de alunos no nível básico e intermediário, já que eles 

responderam a 132 perguntas (das 140 respondidas coerentemente). 

 Feitos esses apontamentos, resta, portanto, tecer algumas considerações 

sobre a posição que o pesquisador assumiu na preparação e/ou na análise dos 

exercícios AL, o que será o tema da próxima seção. 

 

5.7 Algumas considerações sobre a posição assumida pelo pesquisador na 

preparação e/ou na analise dos exercícios AL 

 

 A fim de iniciarmos esta seção, é importante a menção de que foi possível  

perceber que, na elaboração dos exercícios, sentimo-nos bem mais à vontade para 
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articular os conceitos da Pragmática e da ADD, o que parece ter sido uma tendência 

durante a pesquisa, tendo em vista que, como foi mostrado na seção 3.7, em que os 

conceitos a serem trabalhados eram exclusivamente da Pragmática, houve 

perguntas em que o conceito de pressuposto/subentendido já se referia ao campo 

discursivo e perguntas em que o aluno teria de estabelecer relações de diálogo entre 

os contos. 

 Outro dado relevante é que, na terceira fase, houve a apresentação e o 

trabalho do conceito de dêiticos, conceito esse que não foi trabalhado na primeira 

fase da pesquisa. É importante a menção de que os cursos AACC são sempre 

cursos de pequena duração feitos no período da pós-aula da amanhã e/ou da pré-

aula da noite. Na primeira fase os vários conceitos da Pragmática puderam ser 

trabalhos durante todo o semestre, o que não aconteceu nas fases posteriores. 

Diante disso, na terceira fase, quando tivemos apenas duas noites (duas horas) para 

trabalhar os conceitos da Pragmática com os alunos, optamos por conceitos mais 

pontuais no campo da Micropragmática e, incluimos, diante disso, o conceito de 

Dêitico, que, como vimos no Quadro 29, auxiliou os alunos a responderem a 

perguntas a partir dos conceitos da ADD. 

 Outro aspecto importante a ser mencionado nesta seção é que, durante as 

análises das respostas dos alunos, sentimos que o esforço da pesquisa teve, de 

fato, a sua recompensa. Por ser o grupo de alunos da terceira fase alunos que 

fizeram a base (disciplina) Literatura norte-americana: dos relatos da colonização à 

literatura romântica, como professor desses alunos, percebemos que os conceitos 

estudados durante a AACC eram levados para a sala de aula durante a base 

(disciplina), permitindo a visualização do avanço que esses alunos deram nas 

discussões sobre as obras literárias.  

 É, portanto, com base nessas reflexões e a partir delas, que se faz 

necessário, na próxima seção, verificarmos a hipótese levantada no início deste 

trabalho e respondermos, dessa forma, às perguntas de pesquisa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 Este trabalho de investigação teve o objetivo de verificar as contribuições de 

duas áreas do conhecimento, a Pragmática e a ADD, na análise de contos da autora 

afro-americana Alice Walker por alunos com conhecimento limitado da língua 

inglesa. Para tal, os dados foram gerados a partir do estudo de conceitos dessas 

áreas por alunos em três fases distintas. 

 Foi possível perceber que, nas duas primeiras fases, os resultados foram 

bastante semelhantes, ou seja, cerca de um terço das respostas dadas pelos alunos 

foi considerado coerente. Em relação ao número total de perguntas, na primeira 

fase, cerca de um quarto das respostas coerentes foi dado por alunos nos níveis 

básico e intermediário, e na segunda fase, esse número subiu para cerca de um 

terço. No entanto, na terceira fase, quando as duas áreas trabalharam em 

cooperação, os números mudaram significativamente, pois o número de respostas 

coerentes passou a ser cerca de dois terços de todas as perguntas feitas e de dois 

terços das perguntas, de fato, respondidas. Como o número de alunos no nível 

básico e intermediário foi alto também nessa fase, o número total de perguntas 

coerentemente respondidas (140) foi praticamente o número de perguntas 

respondias pelos alunos nesses níveis (132).   

 A hipótese norteadora de todo o processo da pesquisa foi a de que o estudo 

dos fundamentos da ADD e da Pragmática pelos alunos auxilia a compreensão dos 

enunciados totais do discurso literário, possibilitando o aluno perceber a riqueza 

linguística do texto e proporcionando uma iluminação dessas duas áreas (BRAIT, 

2003) que compõem o curso de Letras, ou seja, Língua e Literatura. Por meio da 

geração e da análise dos dados das três fases, é possível confirmar a hipótese 

levantada, fazendo algumas considerações: 

 

1. Esse trabalho com as duas áreas de conhecimento deve ser feito, segundo 

Bakhtin (2003d, p. 372), por meio de “demarcações benevolentes. Sem brigas na 

linha de demarcação. Cooperação”. Essa cooperação foi percebida, em especial, 

na terceira fase, quando, de forma clara e sem intrusões, trabalharam-se os 

conceitos da Pragmática e da ADD sem medo de se cair em ecletismo, pois “não 

se pode nem falar de ecletismo: a fusão de todas as correntes em uma única 

seria mortal para a ciência (se a ciência fosse mortal)” (BAKHTIN, 2003d, p. 372). 
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Exatamente por não ser ecletismo, verificamos que os conceitos das duas áreas 

tiveram de ser trabalhados separadamente, pois, mesmo na terceira fase, 

quando os conceitos da Pragmática e da ADD foram estudados com os alunos, 

esses conceitos não foram confundidos, ou seja, primeiro foram estudados os 

conceitos da Pragmática e, depois, os da ADD.  

2. Na seção 1.6, foram apresentados os conceitos que aproximam e distanciam a 

Pragmática e a ADD. Percebemos, então, que a não exclusão dos estudos 

puramente linguísticos trazem proximidade entre as áreas. Vimos que Bakhtin 

declara que as análises discursivas “não podem ignorar a linguística e devem 

aplicar os seus resultados” (BAKHTIN, 2010a, p. 207). Diante disso, a hipótese 

de pesquisa novamente se confirmou na terceira fase quando, em especial, 

verificamos que o conhecimento da Pragmática ajudou os alunos em nível 

básico e intermediário a responder coerentemente a perguntas feitas a partir dos 

conceitos da ADD. Vimos que, quando os conceitos foram trabalhados 

separadamente nas fases 1 e 2, o número de respostas coerentes foi inferior se 

comparado com o número de respostas coerentes da fase 3, quando as áreas 

trabalharam em cooperação. 

Essas considerações permitem, portanto, responder às perguntas de 

pesquisa. É possível asseverar que o estudo dos conceitos da Pragmática e da ADD 

possibilitam uma melhor compreensão e análise de textos literários escritos em 

Língua Inglesa por alunos com conhecimento limitado dessa língua estrangeira. Por 

não ficar apenas no campo discursivo, é possível também afirmar que o 

conhecimento dessas duas áreas ajuda o aluno a desenvolver o próprio 

conhecimento de Língua Inglesa: a Pragmática por trabalhar os campos da 

Micropragmática, mais pontuais linguisticamente, e a ADD por não descartar os 

elementos linguísticos de qualquer análise discursiva. 

Ainda é possível aventurar-se em outra afirmação: ao trabalhar os elementos 

linguísticos pelo viés da Pragmática, por não ser o seu foco a língua abstraída do 

seu contexto de produção, o aluno, com conhecimento limitado da LE, consegue dar 

um salto mais tranquilo para o nível do discurso, o que seria, possivelmente, mais 

difícil fora o trabalho linguístico feito pelo seu viés estrutural somente.  

Essas afirmações foram comprovadas pela experiência que tivemos com os 

alunos em sala de aula. Por sermos, também, o professor desses alunos, 
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percebemos o crescimento discursivo-pragmático que tiveram. Esse crescimento foi 

testemunhado por eles mesmos, quando, no relato final (stimulated recall), 

escreveram sobre a experiência de participar da pesquisa da terceira fase. A seguir 

encontram-se alguns desses relatos:  

 

(a) Foi enriquecedora; pude aprender bastante.  

(b) Foi surpreendente como podemos entender nas entrelinhas as expressões 

que nos remetem a verdade, como de fato a literatura é bela e como tais 

experiências nos remetem a um raciocínio mais profundo. 

(c) Uma experiência rica que só vem a somar tanto no desenvolvimento 

profissional quanto o desenvolvimento pessoal, sobre a ampliar a visão 

sobre os diálogos que existem por trás dos enunciados. 

(d) A minha participação da pesquisa só me trouxe benefícios e os meus 

trabalhos de pesquisa científica não seriam bem elaborados se eu não 

tivesse adquirido esses fundamentos. 

(e) Ajudaram muito, tanto no desenvolvimento da minha competência 

discursivo-enunciativa da língua inglesa quanto nas análises, estudadas 

neste semestre, de obras norte americana e inglesa.  

  Novamente, esta pesquisa se configura como uma tentativa de não fechar os 

olhos para as dificuldades que se apresentam em aulas de literatura em Língua 

Inglesa, quando os futuros professores dessa língua entram em cursos de 

licenciatura em inglês com conhecimento limitado dessa LE. Essa realidade traz 

desafios tanto para o professor, que, por razões conceituais, não trabalha a literatura 

a partir de traduções das obras literárias estudadas em sala de aula, quanto para os 

alunos, que tiveram a permissão para entrar em um curso de licenciatura em Língua 

Inglesa com defasagens de conhecimento dessa LE. 

 Diante disso, esta pesquisa não se posiciona como um produto acabado, fixo, 

ou como uma “fórmula” para análises bem sucedidas de textos literários por alunos 

com conhecimento limitado da LI, mas como um processo constante de diálogo com 

outras pesquisas voltadas ao ensino de literatura em Língua Inglesa no Brasil, 

ensino esse que possui as suas especificidades e desafios. Por ser processo, ela foi 
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realizada em três fases distintas, que foram sendo criadas a partir de diálogos e 

vivências não previamente formatadas, mas em constante desenvolvimento. 

 Por ser processo, também, escontraram-se dificuldades ao longo desse 

percurso. Entre elas, é possível considerar, como a principal, a dificuldade em criar 

grupos de sujeitos de pesquisa. Como a universidade em que trabalhávamos não 

tinha uma política específica para pesquisas com os alunos de graduação, foi 

necessário utilizar o espaço de uma disciplina (primeira fase) e criar AACCs 

(segunda e terceira fases) para a sua realização. Isso levou à ausência de simetria 

tanto na duração das três fases, quanto no número de alunos-participantes da 

pesquisa, que se mostrou pequeno, em especial, na terceira fase.  

 Entretanto, mesmo diante das dificuldades que surgiram e das limitações que 

esta pesquisa apresenta, esse processo mostrou que, mesmo sem condições ideais 

de pesquisa, buscamos dar um passo na tentativa de melhor formar os alunos de 

Letras e de ir ao encontro do que as DCN do curso preconizam:  

 
(...) o curso de Letras deve contribuir para o desenvolvimento das 
seguintes competências e habilidades: 
• domínio do uso da língua portuguesa ou de uma língua 

estrangeira, nas suas manifestações oral e escrita, em termos de 
recepção e produção de textos; 

• reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como fenômeno 
psicológico, educacional, social, histórico, cultural, político e 
ideológico; 

• visão crítica das perspectivas teóricas adotadas nas investigações 
lingüísticas e literárias, que fundamentam sua formação 
profissional (...) (2001, p. 30).  

 

Castro (2008) termina a sua tese de doutorado, afirmando que a sua 

inquietação enquanto professora e formadora de professores transformou essa 

inquietação em uma questão científica e epistemológica e, consequentemente, em 

uma posição política. Semelhantemente, entendemos que a nossa inquietação, 

enquanto professor de Literatura americana em uma universidade particular na zona 

leste de São Paulo, ciente do desafio que as DCN de Letras lançam, foi bem 

acolhida por nossa orientadora, a Dr.ª Beth Brait, que nos ajudou a transformar essa 

inquietação em pesquisa.   

Esta pesquisa apresenta-se, portanto, como um enunciado científico que não 

se alimenta da “ilusão de completude” (CASTRO, 2008, p. 296). Já declarava 
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Medviédev (2012) que “um trabalho científico nunca finaliza: onde acaba um, 

continua outro. A ciência é uma unidade que nunca pode ser finalizada” (p. 194). 

Esperamos, portanto, que este trabalho possa suscitar a inquietação de outros 

professores de Literatura em Língua Inglesa e pesquisadores para que o trabalho 

ora iniciado, na cooperação entre a Pragmática e a ADD, possa auxiliar atuais e 

futuros alunos de licenciatura em LI a melhor analisarem textos literários escritos 

nessa LE, tendo em vista que, como afirma Brait, “línguas e literaturas formam uma 

perceria inquestionálvel, nata, atestada pela cumplicidade firmada entre criadores, 

criações e diferentes estudos da linguagem” (2010a, p. 15).    
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