
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM

REFERÊNCIAS CULTURAIS E HETEROGENEIDADE DISCURSIVA:

uma proposta para o ensino-aprendizagem de língua inglesa

ANA GRAÇA CANAN

NATAL
2007



ANA GRAÇA CANAN

REFERÊNCIAS CULTURAIS E HETEROGENEIDADE DISCURSIVA:

uma proposta para o ensino-aprendizagem de língua inglesa

Tese apresentada ao Centro de Ciências Humanas,
Letras e Artes da UFRN, como requisito parcial para
obtenção do título de Doutor em Estudos da
Linguagem, pelo Programa de Pós-Graduação em
Estudos da Linguagem, área de concentração:
Lingüística Aplicada.

                                                         Orientador: Prof. Dr. João Gomes da Silva Neto

NATAL
2007



Catalogação da Publicação na Fonte. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Biblioteca Setorial Especializada do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA).

          Canan, Ana Graça.
      Referências culturais e heterogeneidade discursiva : uma proposta para o
ensino-aprendizagem de língua inglesa / Ana Graça Canan. - Natal, RN,

           2007.
                 156 f.

                 Orientador: Prof. Dr. João Gomes da Silva Neto.

                 Tese (Doutorado em Letras) – Universidade Federal do Rio Grande do
          Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós-gradua-
          ção em Estudos da Linguagem. Área de Concentração: Lingüística Aplicada.

                 1. Lingüística aplicada – Tese. 2. Referências culturais – Tese. 3.
Heterogeneidade discursiva – Tese. 4. Romance – Tese. 5. Língua inglesa –
Tese. 6. Ensino-aprendizagem – Tese. I. Silva Neto, João Gomes. II.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. Título.

          RN/BSE-CCHLA                                                            CDU 82'33(043.2)



ANA GRAÇA CANAN

REFERÊNCIAS CULTURAIS E HETEROGENEIDADE DISCURSIVA:

uma proposta para o ensino-aprendizagem de língua inglesa

Tese apresentada ao Centro de Ciências Humanas, Letras
e Artes da UFRN, como requisito parcial para obtenção do
título de Doutor em Estudos da Linguagem, pelo
Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem,
área de concentração: Lingüística Aplicada.

BANCA EXAMINADORA

___________________________________________________________________________
Prof. Dr. João Gomes da Silva Neto – UFRN
Presidente

___________________________________________________________________________
Prof. Dr. José Carlos Paes de Almeida Filho – UNB
1º examinador externo

___________________________________________________________________________
Profª Drª Abuêndia Padilha Peixoto Pinto – UFPE
2º examinador externo

___________________________________________________________________________
Prof. Dr. Luís Álvaro Sgadari Passeggi – UFRN
1º examinador interno

___________________________________________________________________________
Profª Drª Maria das Graças Soares Rodrigues – UFRN
2º examinador interno

___________________________________________________________________________
Profª Drª Marluce Tavares da Silva - UFRN
Suplente

NATAL
2007



Aos meus pais,

aqueles que são a minha melhor referência.



AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. João Gomes da Silva Neto, pela orientação e pela amizade.

À Profª Drª Maria do Socorro Oliveira e ao Prof. Dr. Luís Álvaro Sgadari Passeggi, pelos
comentários sobre a primeira versão desta pesquisa.

À Profª Drª Abuêndia Padilha Peixoto Pinto e ao Prof. Dr. José Carlos Paes de Almeida Filho,
pela participação como examinadores externos.

À Profª Drª Maria das Graças Soares Rodrigues, ao Prof. Dr. Luís Álvaro Sgadari Passeggi e à
Profª Drª Marluce Tavares da Silva (suplente), pela participação na banca examinadora.

Aos demais professores do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFRN.

Aos colegas da Pós-Graduação que acompanharam a realização da pesquisa com atenção e
carinho.

À Profª Maria Lúcia de Amorim Garcia, pela disponibilidade e incentivo.

Aos meus familiares e aos meus amigos, pelo apoio e compreensão.



“Quem não conhece línguas estrangeiras nada sabe a respeito da
própria.”

        Johann Wolfgang von Goethe



RESUMO

Esta pesquisa busca abordar o texto literário em língua inglesa na perspectiva da cultura e da

heterogeneidade discursiva, enquanto fonte de elementos facilitadores do processo ensino-

aprendizagem de inglês língua estrangeira. A análise se dedica às diversas ocorrências da

heterogeneidade discursiva, através das referências culturais, no original em inglês dos

seguintes romances: Jane Eyre, de Charlotte Brontë (1816-1855), publicado em 1847; The

mill on the Floss, de George Eliot (1819-1890), publicado em 1860 e Great expectations, de

Charles Dickens (1812-1870), publicado entre 1860 e 1861. O referencial teórico apóia-se em

Kramsch, Bakhtin, Maingueneau, Authier-Revuz, Widdowson e Larsen-Freeman. Ao final,

propomos atividades em língua inglesa, mostrando que as questões apontadas podem ser

largamente exploradas em sala de aula.

Palavras-chave: referências culturais, heterogeneide discursiva, romance, língua inglesa,

ensino-aprendizagem.



ABSTRACT

The purpose of this research is to approach the English literary text from the point of view of

the culture and the heterogeneity of discourse in its role as a source of elements that facilitate

the teaching/learning process of English as a foreign language. Several instances of discourse

heterogeneity are analyzed through cultural references in the original texts of the following

English novels: Jane Eyre, by Charlotte Brontë (1816-1855), published in 1847; The Mill on

the Floss, by George Eliot (1819-1890), published in 1860 and Great Expectations, by Charles

Dickens (1812-1870), published between 1860 and 1861. Theoretical support was sought in

Kramsch, Bakhtin, Maingueneau, Authier-Revuz, Widdowson and Larsen-Freeman.

Activities in English are proposed in the end whereby it can be seen that the questions at issue

can be used extensively in the classroom.

Keywords: cultural references, discourse heterogeneity, novel, English language,

learning/teaching.
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO1

A nossa experiência como professora de inglês, somada à formação acadêmica que

recebemos na graduação e na pós-graduação (especialização e mestrado), nas áreas de Letras

e, mais especificamente, de Lingüística Aplicada, com especial concentração nas questões

relacionadas ao ensino-aprendizagem de inglês língua estrangeira, fez-nos trilhar um percurso

prático e teórico pelas diferentes técnicas e abordagens de ensino, sempre preocupados em

renovar a nossa prática didático-pedagógica.

Nesta pesquisa, voltamos o nosso foco para a área dos estudos discursivos, a partir do

referencial teórico de Kramsch (1996, 2001, 2003), Bakhtin (1992, 2002a, 2002b, 2003),

Maingueneau (1996, 1997, 2002), Authier-Revuz (1990, 1998), Widdowson (1991) e Larsen-

Freeman (2002), entre outros. Partimos da noção do “discurso do outro” e nos concentramos

nos aspectos da heterogeneidade discursiva, a partir das referências culturais, no discurso

literário dos romances Jane Eyre, de Charlotte Brontë (1816-1855), publicado em 1847; The

mill on the Floss, de George Eliot (1819-1890), publicado em 1860 e Great expectations, de

Charles Dickens (1812-1870), publicado entre 1860 e 1861. Ao longo da realização da

pesquisa, nos mantemos conscientes da importância de não negligenciar o processo de ensino-

aprendizagem, como beneficiado final de pesquisas que venham apontar com alternativas para

a sala de aula de língua inglesa.

A pertinência da pesquisa, aqui desenvolvida, incide, portanto, sobre os seguintes

tópicos: 1. o interesse da articulação entre referências culturais e heterogeneidade discursiva e

2. as propostas de aplicação no ensino-aprendizagem de inglês língua estrangeira. Desse

modo, iniciamos a discussão, apresentando os aspectos com os quais consideramos estar

identificada esta pesquisa.

1 As traduções das citações em língua inglesa, apresentadas nesta pesquisa, são traduções livres da pesquisadora.
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O primeiro aspecto que norteia a nossa pesquisa diz respeito à concepção de

linguagem que a permeia. O estudo das palavras de outrem, aqui entendido como a

heterogeneidade discursiva, está situado no campo dos estudos da linguagem, sendo

considerado por Bakhtin (2002a) como um dos mais relevantes da fala humana.

Dentro desta perspectiva, Bakhtin afirma que, ora na esfera literária, ora na esfera

extraliterária, o sujeito falante recorre a palavras alheias. Segundo o autor:

[...] pode-se afirmar que na composição de quase todo enunciado do homem social 
desde a curta réplica do diálogo familiar até as grandes obras verbal-ideológicas
(literárias, científicas e outras) existe, numa forma aberta ou velada, uma parte
considerável de palavras significativas de outrem, transmitidas por um ou outro
processo (BAKHTIN, 2002a, p. 153).

O discurso do outro é, portanto, utilizado para procurar dar um novo significado às

palavras alheias, transmitindo valores, crenças, modos de vida e conhecimentos de um dado

povo ou grupo social. O autor comenta que uma pluralidade de mundos, perspectivas

literárias, ideológicas e sociais, linguagens de profissões, épocas e períodos estão

impregnados no discurso do outro. A importância de levar em conta esses aspectos externos

está resumida na afirmação a seguir: “Estudar o discurso em si mesmo, ignorar a sua

orientação externa é algo tão absurdo como estudar o sofrimento psíquico fora da realidade

a que está dirigido e pela qual ele é determinado” (BAKHTIN, 2002a, p. 99, ênfase do

autor).

A opção por trabalhar, nesta pesquisa, com as referências culturais nas obras

selecionadas, leva-nos a refletir sobre a importância de abordar os aspectos culturais no

ensino de línguas. Nessa perspectiva, a discussão de Kramsch (2001) sobre a relação entre

língua e cultura está resumida na seguinte afirmação:

A questão, que nos interessa aqui, é a seguinte: uma vez que desejamos ensinar
línguas, de modo que os aprendizes sejam introduzidos nos significados sociais e
culturais, quantos desses significados podem ser explicitados e quantos podem estar
implícitos? Como pode uma visão estrangeira de mundo ser ensinada por um tipo
de educação, a qual, ela própria é o produto de concepções e valores nativos?
(KRAMSCH, 2001, p. 8)2 .

2 “The question that concerns us here is the following: given that we want to teach language in such a way that
learners are initiated into its social and cultural meanings, how many of these meanings must be made explicit,
how many can be understood implicitly? How can a foreign way of viewing the world be taught via an
educational culture which is itself the product of native conceptions and values?” (KRAMSCH, 2001, p. 8).
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Quanto ao segundo aspecto que justifica a pertinência da nossa pesquisa, ou seja, a

relação do tema em questão com a lingüística aplicada, Celani (1992, p. 21), ao discorrer

sobre as características dessa área de estudos, ressalta que a LA é de “natureza essencialmente

humanista”, estando os lingüistas aplicados “diretamente empenhados na solução de

problemas humanos que derivam dos vários usos da linguagem” (ênfase do autor), ao

contrário dos lingüistas que podem estar envolvidos com problemas lingüísticos que não

tratem do comportamento humano.

Para Cavalcanti (1990), ao buscar sugerir uma trajetória para a pesquisa em LA,

afirma a autora que a pesquisa aplicada não aplica teorias, mas alimenta a teoria, a partir de

pesquisas sobre a prática. Em outro estudo, a autora comenta que o percurso feito pela

pesquisa em LA envolve as seguintes etapas: “identificação de questões de uso de

linguagem”, “busca de subsídios teóricos em áreas de investigação relevantes”, “análise de

questão na prática” e “sugestões de encaminhamento” (CAVALCANTI, 1986, p. 6).

Moita Lopes (1996, p. 28), por sua vez, julga ser de grande importância a contribuição

da Lingüística Aplicada na “solução de problemas de uso da linguagem, na sociedade (no

ensino/aprendizagem de línguas, p. ex.)”. Sobre a linguagem, o autor a define como

“condição para a construção do mundo social e caminho para encontrar soluções para

compreendê-lo” (MOITA LOPES, 1994, p. 336). No caso específico desta pesquisa, a

Lingüística Aplicada se apresenta como campo apropriado, para que possamos produzir

conhecimento sobre o uso da linguagem na literatura, e suas possíveis implicações de ordem

prática, no ensino-aprendizagem de inglês língua estrangeira.

Ainda sobre o segundo aspecto, buscamos verificar os assuntos discutidos no

congresso da AILA – Associação Internacional de Lingüística Aplicada, realizado em Tóquio,

em 1999, o qual teve como tema de discussão central Applied linguistics for the 21st century.

A palestra de abertura, intitulada Coming to terms with reality: applied linguistics in

perspective (WIDDOWSON, 2001, p. 2-17), levanta, dentre outras questões, a função a ser

exercida pelos lingüistas aplicados. Assim, para Widdowson (op. cit.), por sua vez, o papel de

mediador é o principal a ser desempenhado pelo lingüista aplicado, de modo que ele deve

situar-se entre as teorias lingüísticas e a prática do ensino de línguas, aproximando a distância

existente entre o discurso da lingüística e o discurso da sala de aula e sendo capaz de

transformar as informações teóricas em atitudes práticas. É nessa perspectiva, pois, que está
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dimensionada a repercussão desta pesquisa, no caso da nossa própria sala de aula ou na

prática de outros colegas que desejem fazê-lo.

Um ponto, também levantado na mesma palestra de abertura do referido encontro diz

respeito ao tipo de questões com as quais os lingüistas aplicados lidam, as quais, para o autor,

são questões de opinião, atitude e pontos de vista, diferentes das chamadas matters of fact, ou

seja, das questões fatuais, como a origem do universo, por exemplo. Sobre as questões de

interesse da Lingüística Aplicada, assim se expressa Widdowson (2001, p. 9):

Estas são as coisas importantes que determinam como as pessoas pensam e agem.
Mas não são questões fatuais. Elas são questões de perspectiva. E é exatamente por
isso que a mediação de algum tipo é usada: para que se veja o quão longe essas
diferentes perspectivas, esses diferentes olhares das pessoas sob o mundo podem
relacionar-se e, talvez, conciliar-se3 .

Candlin (2001, p. 76-80), na palestra Notes for a definition of applied linguistics in the

21st century, apresentada no mesmo encontro (AILA 1999) comenta que a área recorre a

referenciais teóricos da lingüística, educação, psicologia, sociologia e teoria social,

antropologia, literatura, cultura, filosofia, entre outros, sempre em busca de uma relação da

teoria com a prática, desde que se respeite a característica de ter a linguagem como sua

questão central. Nas palavras do autor, “O que diferencia a lingüística aplicada é que a

linguagem está no seu coração, como objetivo e meio. E assim ocorre porque é a linguagem

que é a fonte de preocupação dos problemas com os quais a lingüística aplicada está

engajada” (CANDLIN, 2001, p. 79)4 .

No que diz respeito às implicações do estudo da heterogeneidade discursiva para a

área de ensino-aprendizagem de inglês língua estrangeira, a partir das referências culturais,

identificamo-nos com a Abordagem Comunicativa do Ensino de Línguas. Este movimento

chegou ao Brasil em reação ao estruturalismo audiolingualista, a partir da publicação de O

ensino de línguas para a comunicação, em 1991, de autoria de Henry D. Widdowson, como

destaca Almeida Filho (2001), ao fazer uma retrospectiva sobre o ensino de línguas no

Brasil.

3 “These are important things which determine the way people think and act. But they are not matters of fact.
They are matters of perspective. And it is for just this reason that that mediation of some kind is called for: to see
how far these different perspectives, theses different fixes people take on the world, can be related, and perhaps
reconciled” (WIDDOWSON, 2001, p. 9).
4 “What is distinctive about applied linguistics is that language is at its heart, as goal and as means, and it is so
because it is language which lies at the heart of the problems with which applied linguistics is engaged”
(CANDLIN, 2001, p. 79).
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Nosso interesse com esta pesquisa, portanto, diz respeito aos tipos e à significação das

ocorrências da heterogeneidade discursiva, a partir das referências culturais, no original, em

inglês, dos seguintes romances: Jane Eyre, de Charlotte Brontë; The mill on the Floss, de

George Eliot e Great expectations, de Charles Dickens. No âmbito geral desta pesquisa,

interessa-nos responder questões, tais como: Quais são as ocorrências da heterogeneidade

discursiva nessas obras, na perspectiva da cultura? Qual o significado dessas ocorrências?

Como objetivo geral da nossa pesquisa, dedicamo-nos a explorar a heterogeneidade

discursiva no romance, a partir das referências culturais, tendo em vista propostas para o

desenvolvimento de atividades para o ensino-aprendizagem de inglês língua estrangeira.

Como objetivos específicos, procuramos: a) identificar e sistematizar algumas ocorrências da

heterogeneidade discursiva nas obras selecionadas; b) descrever o significado das ocorrências

identificadas, na perspectiva da cultura; c) identificar as funções dessas ocorrências no

enunciado, a partir de seus significados; d) refletir sobre aplicações dessas ocorrências, na

aula de inglês língua estrangeira, com vistas a encaminhamentos de atividades.

No que se refere à metodologia adotada, esta pesquisa caracteriza-se, de modo geral,

como uma pesquisa de caráter teórico-prático, na medida em que investiga aspectos do

discurso literário em língua inglesa, com vistas a desenvolver sugestões para a prática de sala

de aula de inglês língua estrangeira. Um certo grau de objetividade foi necessário, para fazer o

percurso que teve início com uma discussão sobre o conceito do “discurso do outro”,

passando por visões mais didáticas, o que nos encaminhou para a heterogeneidade discursiva

nos seus variados modos de apresentação.

Na primeira fase da pesquisa, de caráter documental (Gil, 2002), procedemos com o

tratamento analítico do material utilizado. Neste caso, a fonte é composta pelas três obras

literárias anteriormente mencionadas, ou seja, os romances Jane Eyre, de Charlotte Brontë,

The mill on the Floss, de George Eliot e Great expectations, de Charles Dickens. A seleção do

corpus da pesquisa se deu, a partir da consulta a vários catálogos de editoras, que publicam

material voltado para o ensino de língua inglesa, a saber, Oxford, Cambridge, Penguin,

Heinnemann, Macmillan, entre outros. Nos detemos no catálogo Special Book Services, que

apresenta a seção “Popular Classics”, onde se destacam obras clássicas da literatura mundial

(SPECIAL BOOK SERVICES, 2003). Estão ali indicadas inúmeras obras, todas publicadas

pela Editora Penguin, dentre as quais fizemos a seleção dos títulos para a nossa pesquisa.
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Para melhor organizar as nossas observações, no decorrer dessa primeira fase, faremos

o seguinte percurso:

A seleção dos romances citados, a partir dos seguintes critérios:

- disponibilidade para aquisição dos romances, a partir da indicação

pelos catálogos das editoras que publicam material didático para o

ensino de língua inglesa;

- caracterização de um determinado período sócio-cultural de algum

país de língua inglesa, nesse caso, a Inglaterra;

- afinidade, por parte da pesquisadora, com os autores e obras

selecionadas.

A leitura exploratória dos romances, com o objetivo de ter uma visão global

das narrativas;

A leitura seletiva dos romances, com o objetivo de identificar os fragmentos

que façam referências a aspectos da cultura e possam representar modos de

relacionamento do discurso dos romances com outros discursos;

A leitura analítica dos romances, com os objetivos de selecionar e categorizar

os fragmentos, a partir das referências culturais e das ocorrências da

heterogeneidade discursiva;

A leitura interpretativa dos romances, com o objetivo de interpretar as

ocorrências da heterogeneidade discursiva identificadas nos fragmentos

selecionados, a partir das referências culturais.

As etapas de seleção dos romances, leitura exploratória, leitura seletiva e leitura

analítica, não nos exigiram menor praticidade que a definição do referencial teórico. Além de

nos depararmos com um grande número de obras que poderiam ser trabalhadas, tivemos que

definir os eixos a serem contemplados. Na nossa leitura das obras, verificamos que havia uma

vasta possibilidade de aspectos culturais que poderiam ser abordados, tais como: música,

festas, vestimentas, moradia, clima, visões de mundo, meios de transporte, saúde,
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comportamento, decoração, lazer, religiosidade, educação, vida no campo, vida na cidade, etc.

Definidos os discursos da cultura bíblica, os discursos da cultura letrada e os discursos da

cultura urbana, como eixos a serem abordados, passamos a seleção dos fragmentos que iriam

representar cada um dos eixos, novamente dentro de uma grande margem de opções. A partir

dessas etapas, passamos à análise dos fragmentos selecionados.

Nesta pesquisa, ao invés de estabelecer uma metodologia a priori, optamos por

proceder de modo que o corpus comandasse a análise, respeitando o que era peculiar a cada

obra. Assim, a nossa investigação, no que diz respeito à escolha pelos eixos a serem

trabalhados nos romances, é o resultado de “[...] uma prática indutiva, não-linear, dependente

dos dados e do contexto que gerou esses dados” (MOTTA-ROTH, 2005, p.76). Procuramos

manter o nosso foco nos aspectos recorrentes, que se sobressaiam nas obras. Devido ao

grande número de referências feitas, todas no contexto da cultura, identificamos, em Jane

Eyre, os discursos da cultura bíblica, em The mill on the Floss, os discursos da cultura letrada

e em Great Expectations, os discursos da cultura urbana, como fonte onde poderiam ser

explorados os traços lingüísticos mais relevantes para a pesquisa. O processo indutivo,

portanto, no caso da nossa pesquisa, consistiu em procurar identificar elementos textuais ricos

em significação e que, segundo Barton (apud MOTTA-ROTH, 2005, p.74) “[...] apontam para

a relação entre um texto e seu contexto”.

Na segunda fase da pesquisa, serão elaborados encaminhamentos, voltados para o

ensino-aprendizagem de inglês língua estrangeira na forma de atividades para a sala de aula

de língua inglesa, utilizando os fragmentos literários analisados.

A seguir, a apresentação da estrutura da tese. Na Introdução, situamos o tema

selecionado no campo dos estudos da linguagem e da Lingüística Aplicada, área

transdisciplinar de estudos, bem como dentro do ensino de línguas estrangeiras – inglês, mais

especificamente. Nessa parte, explicitamos, também, o nosso objeto de estudo, os objetivos, a

metodologia e a estruturação da pesquisa.

No Capítulo 1, Língua, cultura e literatura: heterogeneidade discursiva no

romance, apresentamos os subsídios teóricos essenciais ao estudo da questão apontada pela

tese, na perspectiva de se explorar a heterogeneidade discursiva no texto literário em língua

inglesa, a partir das referências culturais ali contidas.

No Capítulo 2, Referências culturais e heterogeneidade discursiva em Jane Eyre,

The mill on the Floss e Great expectations, a parte empírica do trabalho, tratamos da análise

do material constitutivo do corpus, à luz do referencial teórico apontado no capítulo 1. As
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análises são feitas no sentido de se produzir um conhecimento sobre a língua inglesa no texto

literário, na perspectiva de uma prática educativa.

No Capítulo 3, Atividades com textos literários em aula de língua inglesa,

indicamos possibilidades de aplicação desses conhecimentos na prática da sala de aula, na

forma de atividades com textos literários, em que são exploradas referências culturais e

noções de heterogeneidade discursiva, enquanto elementos facilitadores do ensino-

aprendizagem de inglês língua estrangeira.

Na Conclusão, detemo-nos em apresentar nossas reflexões resultantes da pesquisa,

como um todo.
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11 LLÍÍNNGGUUAA,, CCUULLTTUURRAA EE LLIITTEERRAATTUURRAA:: HHEETTEERROOGGEENNEEIIDDAADDEE

DDIISSCCUURRSSIIVVAA NNOO RROOMMAANNCCEE

Este capítulo está dividido em quatro tópicos, intitulados da seguinte forma: 1.1 A

relação língua, cultura e texto literário; 1.2 As concepções de enunciado e de discurso; 1.3 Do

“discurso do outro” à heterogeneidade discursiva e 1.4 O discurso no romance.

Quanto à discussão sobre a relação entre língua e cultura, nos baseamos, de modo

mais específico, no contexto da sala de aula de inglês língua estrangeira, em Kramsch (1996,

2001, 2003), em The cultural component of language teaching, Context and culture in

language teaching e Language and culture, assim como em outros autores.

Os conceitos apresentados são discutidos por Bakhtin (1992, 2002a, 2002b, 2003),

em Marxismo e filosofia da linguagem, Questões de literatura e estética: a teoria do

romance, Problemas da poética de Dostoiévski e Estética da criação verbal, respectivamente,

assim como por Maingueneau (1996, 1997, 2002) nas obras Elementos de lingüística para o

texto literário, Novas tendências em análise do discurso e Análise de textos de comunicação e

por Authier-Revuz (1990, 1998) em Heterogeneidade(s) enunciativa(s) e Palavras incertas:

as não-coincidências do dizer.

Procuramos fazer essa revisão da literatura com o propósito de construir, a partir da

delineação das posições teóricas dos autores mencionados, uma moldura conceitual que serve

de base para a nossa pesquisa, levando em consideração – ao mesmo tempo – os aspectos

formais e culturais do texto do romance.



19

1.1 A relação língua, cultura e texto literário

Uma vez que, na nossa pesquisa, estamos verificando como se dá à heterogeneidade

discursiva no romance, a partir das referências culturais, passamos a discutir a relação língua,

cultura e texto literário, com base em trabalhos pertinentes desenvolvidos por Kramsch (1996,

2001, 2003).

Antes, porém, retomamos brevemente a noção de signo em Bakhtin, na sua obra

Marxismo e filosofia da linguagem, publicada pela primeira vez em 1929. Ali o signo é

compreendido como integrante do mundo social que o circunda, uma vez que, para o autor,

[...] não basta colocar face a face dois homo sapiens quaisquer para que os signos se
constituam. É fundamental que esses dois indivíduos estejam socialmente
organizados, que formem um grupo (uma unidade social): só assim um sistema de
signos pode constituir-se (BAKHTIN, 1992, p. 35).

Nesse aspecto, considerando as suas relações sígnicas, a palavra é vista como um

indicador das mudanças sociais, não podendo ser separada nem da ideologia nem da realidade

social, a qual pertence, ou seja, o “horizonte social” de determinada época e grupo social.

Portanto, “A enunciação é de natureza social” (p. 109), sendo a sua estrutura determinada pelo

meio social.

No que diz respeito à cultura, recorremos a Lyons (1987, p.224) e verificamos ele a

define como “[...] conhecimento adquirido socialmente: isto é, como o conhecimento que uma

pessoa tem em virtude de ser membro de determinada sociedade”. O conhecimento é

entendido, nesse caso, tanto como um conhecimento de ordem prática, como de caráter

subjetivo, isto é, o conhecimento comum de crenças e superstições, por exemplo. Assim,

língua e cultura devem ser estudadas conjuntamente, sem que uma seja dissociada da outra e,

especialmente, da literatura à qual pertence.

Ao voltar o nosso foco para a área de ensino-aprendizagem de inglês língua

estrangeira, nos apoiamos em Kramsch (1996) ao apresentar duas definições de cultura. A

primeira delas, proveniente das Ciências Humanas, diz respeito ao modo como os grupos

sociais representam a eles mesmos, na sua arte, literatura, instituições sociais e artefatos do

dia-a-dia, além dos meios que usam para reproduzir e preservar a sua história. A segunda
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definição está ligada as Ciências Sociais e abrange atitudes, crenças, modos de pensar e de se

comportar dos membros de uma sociedade.

Cada definição dessa deu origem a uma diferente abordagem. A abordagem

histórica, primeiramente, baseia-se na tradição dos textos escritos e interpreta o presente e o

futuro à luz do passado e das instituições acadêmicas estabelecidas. A abordagem etnográfica

parte, na maioria das vezes, da observação, coleta e análise de dados orais e estuda eventos

atuais, nas variações sociais e outros eventos contemporâneos. Porém, para Kramsch (1996, p.

3), nenhuma dessas abordagens é adequada para o contexto da sala de aula de línguas, uma

vez que nenhuma delas fará com que os alunos possam imaginar culturas diferentes das suas,

argumentando que, além da História e das Ciências Sociais, “[...] cultura também é literatura,

porque é a literatura que mostra a realidade além do real e capacita os leitores a viverem

outras vidas – por aproximação”5 (KRAMSCH, 1996, p. 3). Assim, na definição dos aspectos

da cultura, que devem ser ensinados, a diferença entre os três eixos pode ser útil:

O eixo diacrônico do tempo;

O eixo sincrônico do espaço;

O eixo metafórico da imaginação.

A relação entre língua e cultura vem mudando ao longo da história do ensino de

línguas. À época do ensino de Latim, Grego ou Hebraico, buscava-se adquirir uma cultura

universal no estudo das formas gramaticais e na tradução de obras clássicas. Do mesmo

modo, no estudo das línguas modernas, a leituras dos cânones serviam para mostrar uma visão

de mundo compartilhada por vários povos. A separação entre o ensino de línguas e o ensino

de literatura aumentou com a consolidação da lingüística como área de estudos e a perspectiva

de que a língua deveria ser adquirida a partir do desenvolvimento das quatro habilidades:

ouvir, falar, ler e escrever, passando a cultura a ser tratada nos livros didáticos de modo

secundário. As tentativas para contemplar os aspectos culturais no ensino de línguas acabaram

por tratar a cultura como uma quinta habilidade a ser desenvolvida, esquecendo-se de que a

cultura manifesta-se por meio da língua, e, portanto, como afirma Kramsch (1996, p.3): “É

5 “[…] culture is therefore also literature, for it is literature that opens up “reality beyond realism” and that
enables readers to live other lives – by proxy” (KRAMSCH, 1996, p. 3).
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por causa do papel mediador da língua que a cultura torna-se assunto de interesse do professor

de línguas”6.

Do mesmo modo, na perspectiva da relação entre língua e cultura, Kramsch (2003,

p. 3) inicia Language and culture, fazendo três afirmações: “[...] a língua expressa a realidade

da cultura”7, “[...] a língua envolve a realidade da cultura”8 e “[...] a língua simboliza a

realidade da cultura”9.

A primeira afirmação diz respeito ao fato de as pessoas precisarem se expressar para

comunicar as experiências vividas, isto é, compartilhar o seu conhecimento de mundo. Do

mesmo modo que expressam as suas crenças e pontos de vista, as pessoas também usam a

língua para criar novas experiências, dependendo do meio pelo qual se comunicam, ou seja, o

meio oral, escrito ou visual. Da terceira afirmação feita pela autora – “a língua representa a

realidade da cultura” –, podemos depreender que a língua representa a identidade de um povo,

permitindo que nos identifiquemos com outros falantes da mesma língua. A relação língua e

cultura também pode ser expressa pela autora com a seguinte afirmação: “A língua não é um

código independente da cultura, ao contrário, tem um papel importante na perpetuação da

mesma, particularmente, na sua forma impressa”10 (KRAMSCH, 2003, p. 8).

Segundo Kramsch (2003), a língua e a cultura foram diretamente afetadas a partir da

invenção da escrita por volta de 3000 a.C., passando, o que antes era transmitido oralmente, a

ser escrito. Desse modo, tornava-se possível registrar a oralidade, minimizando a sua fluidez.

Por outro lado, a língua escrita, fora do seu contexto e com o passar dos anos, causa

dificuldade de compreensão, levando a diferentes interpretações nas mais variadas situações.

A invenção da imprensa, por Gutemberg, por volta de 1440, assim como a tradução

da Bíblia, por Lutero, em 1522, além de porem fim à função dos escribas, até então únicos

intérpretes dos fatos, tiraram o monopólio do significado dos textos sagrados das mãos da

igreja, ao permitir que a academia, a imprensa e outras instituições passassem a ter acesso às

informações, de formas variadas. A academia valorizava exclusivamente os aspectos

lingüísticos formais do texto, como etimologia das palavras, sentido literal, gramática, entre

outros, dando principal ênfase a estes em detrimento do significado, sem levar em

consideração as interpretações individuais dos alunos. Desse modo, a academia tradicional

6 “It is because of that mediatory role of language that culture becomes the concern of the language teacher”
(KRAMSCH, 1996, p. 3).
7 “[…] language expresses cultural reality” (KRAMSCH, 2003, p. 3).
8 “[…] language embodies cultural reality” (KRAMSCH, 2003, p. 3).
9 “[…] language symbolizes cultural reality” (KRAMSCH, 2003, p. 3).
10 “Language is not a culture-free code, distinct from the way people think and behave, but, rather, it plays a
major role in the perpetuation of culture, particularly in its printed form” (KRAMSCH, 2003, p. 8).
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exigia, por parte dos professores, rígidas práticas de interpretação de textos que, quando não

seguidas totalmente, não eram aceitas.

Antes restrito à decodificação da palavra escrita e a determinadas análises, o

conceito de letramento, com o passar dos anos, passa a envolver a capacidade de compreender

e manipular significados sociais e culturais expressos pela língua escrita, nos pensamentos,

significados e ações. Passa-se a falar em várias formas de letramento, como várias formas de

prática social em diferentes contextos de uso, ligadas a diferentes gêneros lingüísticos.

A partir desse ponto, faz-se necessário lidar com dois modos de compreender o

conceito de letramento, ou seja, na perspectiva de domínio da língua escrita e da prática

social. Tais concepções correspondem a duas maneiras de abordar a língua escrita: ora como

texto, ora como discurso. Ao lidarmos com a língua, como texto, estamos considerando

determinada autoria e um contexto cultural estável, não se levando em consideração o modo

como se dá o processo na mente do leitor, nem no contexto social de recepção e produção,

aspectos estes só levados em consideração, a partir do ponto de vista do discurso. Portanto,

“Um texto só pode ser plenamente compreendido se abordado do ponto de vista do

discurso”11 (KRAMSCH, 2003, p. 57). Para tal, faz-se necessário levar em consideração

aspectos como coesão, coerência, o objetivo do texto e suas condições de produção.

Enquanto os textos precisam ser coerentes para serem compreendidos, e a coesão se

dá nos signos lingüísticos utilizados, no discurso, a coerência se dá a partir dos signos

impressos e do leitor, ao produzir um novo discurso. Assim, é possível analisar a língua

escrita como um produto, isto é, o texto, ou a partir de inferências feitas, na interação do leitor

com o texto, ou seja, na perspectiva do discurso. Daí, a importância do ensino-aprendizagem

de língua inglesa explorar aspectos do estudo do discurso, uma vez que, para Kramsch (2003,

p. 59), “Uma das maiores dificuldades para leitores de uma língua estrangeira não é a coesão

interna do texto, mas a coerência cultural do discurso”12.

Para a autora, ainda sobre a interação do leitor com o texto, estão envolvidas a

dimensão situacional e a dimensão cultural. A dimensão situacional diz respeito a cinco

aspectos:

Os eventos;

O perfil do leitor ao qual o texto se destina;

O objetivo a ser atingido com o texto;

11 “A text cannot be given fuller meaning if it is not viewed also as discourse” (KRAMSCH, 2003, p. 57).
12 “One of the greatest sources of difficulty for foreign readers is less the internal cohesion of the text than the
cultural coherence of the discourse” (KRAMSCH, 2003, p. 59).
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O registro lingüístico utilizado;

O tom do texto.

A dimensão cultural envolve aspectos sócio-históricos que relacionam os textos com

outros textos e com o conhecimento já estabelecido e comum a todos. Nesse caso, dois

aspectos podem ser explorados:

Os textos preexistentes: “Da mesma maneira que as palavras se referem a

outras palavras no mundo semântico dos signos [...], todo texto é uma resposta

a textos anteriores, línguas anteriores, questões anteriormente levantadas pela

língua”13 (KRAMSCH, 2003, p. 61). Portanto, para que alguém compreenda

um determinado texto, faz-se necessário saber para qual outro texto ele está

respondendo.

O ponto de vista: Pode-se considerar o ponto de vista sob três diferentes

aspectos, isto é, o espaciotemporal, o psicológico e o ideológico. O primeiro

trata do contexto físico ao qual se refere o narrador; o ponto de vista

psicológico trata da perspectiva do narrador ou dos personagens da história; o

aspecto ideológico inclui crenças, valores e categorias que o narrador utiliza

como referência no seu texto.

Na perspectiva do ensino-aprendizagem, segundo Kramsch (2001), na sala de aula

de línguas estrangeiras, o professor e os alunos participam e observam, ao mesmo tempo, um

diálogo que ocorre a partir da cultura, seja por meio de exercícios gramaticais, seja por meio

de atividades comunicativas e discussão de textos. Assim, dois tipos de diálogo podem

ocorrer na sala de aula: o primeiro tipo diz respeito às instruções dadas aos alunos com o

objetivo de praticar um determinado aspecto da língua, no qual a cultura da instituição

educadora é transmitida; o segundo tipo de diálogo representa uma troca de idéias e emoções,

em que o status quo poderá ser questionado.

O segundo tipo de diálogo deve ser desenvolvido por uma “pedagogia dialógica”,

que procure integrar língua e cultura, antes ignorada pela pedagogia tradicional, quando

apenas instruções na língua eram exploradas. Tal metodologia deveria explorar o diálogo que
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fosse capaz de envolver aspectos da fala e do comportamento, ser motivado por sentimentos,

estabelecer relações de poder, ocorrer em situações variadas e abranger diferentes pontos de

vista.

Para Kramsch (2001), outro conceito que deve ser explorado, dentro de uma visão

de ensino de línguas que favoreça a troca de sentidos, é a noção de contexto. Para a autora, o

contexto pode apresentar-se em diferentes aspectos: lingüístico, situacional, interacional,

cultural e intertextual. O aspecto lingüístico diz respeito às escolhas por determinadas formas

lingüísticas que dependem dos elementos que as antecedem e se seguem a elas. O contexto

situacional envolve os elementos externos ao ato de fala e o contexto interacional é composto

pelas pressuposições que o interlocutor traz para o ato de comunicação. O contexto cultural

determina como os interlocutores compreendem as situações de interação com base no seu

conhecimento prévio, e o contexto intertextual diz respeito às relações entre os textos usados

em sala de aula. De acordo com Kramsch (2001, p. 67):

O modo como o contexto é formado, a partir da língua estrangeira, determina os tipos
de significados que os alunos serão capazes de explorar, descobrir e trocar. Quanto
maior for o potencial significativo que eles forem levados a descobrir, mais ricas serão
as oportunidades de aprendizado14.

Para atender tais objetivos, isto é, explorar textos ricos em significado, Kramsch

(2001) sugere o uso do texto literário. Ao apresentar o seu principal argumento a favor do uso

do texto literário na sala de aula de línguas, a autora afirma que a literatura tem a habilidade

de representar a voz do autor dentre as várias vozes da sua comunidade, comentando que “O

texto literário é a essência do discurso bivocal que Bakhtin atribui ao escritor [...]”15

(KRAMSCH, 2001, p. 131; ênfase da autora), ou seja, o escritor trabalha com a língua, tendo,

ao mesmo tempo, uma visão interna e externa.

Nessa perspectiva, em dois níveis pode ser trabalhado o texto literário: o nível da

história e o nível da estrutura do discurso. Diferentemente dos textos informativos, no texto

literário, os alunos têm acesso a atitudes, valores e memória de uma determinada comunidade

13 “In the same manner as words refer to other words in the semantic world of signs […], every text is a response
to prior texts, prior language, prior issues raised through language” (KRAMSCH, 2003, p. 61).
14 “The way context is shaped through the foreign language determines the types of meanings the students will
be allowed to explore, discover, and exchange. The more potential  meanings they are encouraged to discover,
the richer the opportunities for learning” (KRAMSCH, 2001, p. 67).
15 “The literary text is the epitomy of the double-voiced discourse Bakhtin attributes to the writer […]”
(KRAMSCH, 2001, p. 13).
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falante nativa da língua estudada. A autora conclui parte dos seus comentários, afirmando que

“[...] literatura e cultura são inseparáveis”16 (KRAMSCH, 2001, p. 175).

A importância da literatura também é ressaltada por Kristeva (1970, p. 329) ao

afirmar que “A literatura é sem dúvida o domínio privilegiado em que a linguagem se exerce,

se precisa e se modifica”. Ao avançar, a partir das reflexões de Bakhtin, Kristeva comenta

como o referido autor contribuiu para uma “dinamização do estruturalismo”, ao introduzir a

concepção de que a palavra na literatura é o resultado de um diálogo entre o escritor, o

destinatário (ou personagem) e o contexto cultural atual ou anterior. Portanto, “[...] todo texto

se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um outro

texto” (KRISTEVA, 1974, p. 64), podendo esse “outro texto” ser entendido aqui como a

história ou a sociedade onde o escritor se insere e procura reescrevê-las.

Ainda no âmbito dessa discussão, Mc Carthy e Carter (1994, p. 135) afirmam que

“Os textos literários são exemplos de língua em uso. Eles são exemplos de comunicação real

em contextos sociais”17. Por isso, as questões que dizem respeito à relação entre língua e

cultura não podem ser ignoradas, assim como a importância do uso da literatura na aula de

línguas.

Segundo os autores, adotar a perspectiva cultural da língua significa explorar os

modos como a língua codifica as crenças e valores do falante, assim, no campo do ensino de

línguas, três significados de cultura podem ser explorados, conforme a seguir:

“Cultura com C maiúsculo”: engloba a arte, a música, o teatro e,

especialmente, a literatura de uma determinada sociedade;

“Cultura com c minúsculo”: refere-se aos hábitos, costumes, comportamento e

crenças de um determinado grupo de pessoas;

“Cultura como discurso social”: diz respeito ao conhecimento social e as

habilidades de interação necessárias para o conhecimento da língua.

Seja qual for o significado de cultura que prevaleça nos textos usados em sala de

aula, não podemos esquecer que, como colocam Mc Carthy e Carter (1994, p. 155), “[...]

16 “[…] literature and culture are inseparable” (KRAMSCH, 2001, p. 175).
17 “Literary texts are examples of language in use. They are instances of real communication in real social
contexts” (Mc CARTHY e CARTER, 1994, p. 135).
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entender um texto pode depender não somente do conhecimento do significado de uma

palavra ou frase, mas, também, principalmente, das referências e significados culturais”18.

Ainda dentro da mesma linha de pensamento, Byram (1989) ressalta que a relação

entre língua e cultura é um problema complexo que envolve as dimensões psicológica,

sociológica e política, uma vez que indivíduos ou grupos têm na língua, assim como no seu

modo de vestir, de morar, e nas suas instituições sociais, a expressão da sua identidade

cultural. A diferença entre a língua e as outras manifestações culturais ocorre porque a língua

é usada para referir-se a outros aspectos da cultura. Nas palavras do autor, “Os significados de

uma determinada língua apontam para a cultura de um determinado grupo social, e a análise

desses significados – a compreensão por parte dos aprendizes dessa língua e outros falantes –

envolve a compreensão e análise dessa cultura”19.

Antes de finalizarmos esta discussão, retomamos Kramsch (2001) no que diz

respeito à definição de cultura, com a qual melhor nos identificamos nesta pesquisa. Nas

palavras da autora:

Quer seja chamada (Fr.) civilization, (A.) Landeskunde, ou (Ing.) culture, cultura é
freqüentemente vista como mera informação expressa pela língua, não como uma
característica da própria língua; nesse caso a consciência cultural torna-se um objetivo
educativo em si, separado da língua. Se, entretanto, a língua é vista como prática
social, a cultura torna-se o próprio centro do ensino de línguas. A consciência cultural
tem que ser entendida, ao mesmo tempo, como facilitadora e como produto da
proficiência lingüística. (KRAMSCH, 2001, p.8) 20

Como foi exposto acima, na perspectiva de vários autores, as noções de língua e de

cultura não podem ser vistas como fatores isolados. É apropriado esclarecer que, ao fazer,

nesta pesquisa, opção por um conceito de língua associado à cultura, não estamos defendendo

o domínio cultural, entendido como alienação ou identificação com um determinado padrão

cultural ideal. Do ponto de vista educacional, estaríamos, ao invés de avançar no sentido de

18 “[...] understanding a text can depend not simply on knowledge of word or sentence meaning but also,
crucially, on cultural frames of reference and meaning” (Mc CARTHY e CARTER, 1994, p. 155).
19 “The meanings of a particular language point to the culture of a particular social grouping, and the analysis of
those meanings – their comprehension by learners and other speakers – involves the analysis and comprehension
of that culture” (BYRAM, 1989, p. 41).
20 “Whether it is called (Fr.) civilization, (G.) Landeskunde, or (Eng.) culture, culture is often seen as mere
information conveyed by the language, not as a feature of language itself; cultural awareness becomes an
educational objective in itself, separate from language. If, however, language is seen as social practice, culture
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ajudar os alunos a desenvolverem a consciência da diversidade cultural, tornando-os capazes

de comparar as variedades culturais da língua-alvo com a sua própria língua, estimulando o

preconceito e desvalorizando a nossa própria cultura.

Na nossa pesquisa, ao tratarmos das referências culturais, estamos levando em

consideração, a partir da leitura dos romances selecionados, todo e qualquer aspecto que, ao

ser mencionado pelos autores, nos indique uma determinada compreensão da era vitoriana21,

geralmente definida como o período entre 1837 e 1901, correspondente ao reino da Rainha

Vitória, embora muitos historiadores considerarem a aprovação do Reform Act de 1832, como

o seu verdadeiro início. Esse período histórico, comum a Jane Eyre, de Charlotte Brontë,

publicado em 1847, The mill on the Floss, de George Eliot, publicado em 1860 e Great

expectations, de Charles Dickens, publicado entre 1860 e 1861, está representado nesta

pesquisa, conforme mencionamos na Introdução, pelos eixos intitulados os discursos da

cultura bíblica, os discursos da cultura letrada e os discursos da cultura urbana.

becomes the very core of language teaching. Cultural awareness must then be viewed both as enabling language
proficiency and as being the outcome of language proficiency.” (KRAMSCH, 2001, p.8)



28

1.2 As concepções de discurso e de enunciado

Iniciamos esta discussão com algumas considerações de Bakhtin (2003) sobre a

importância de se desenvolverem estudos na área do discurso. Em Estética da criação verbal,

o autor afirma: “O estudo da natureza do enunciado e da diversidade de formas de gênero dos

enunciados nos diversos campos da atividade humana é de enorme importância para quase

todos os campos da lingüística e da filologia” (BAKHTIN, 2003, p. 264).

Ainda sobre a pertinência do tema, o autor entende o enunciado como “unidade real

da comunicação discursiva” e faz uma crítica à lingüística por manter as funções de “falante”,

“ouvinte” e “entendedor”, imputando a este último um papel passivo no processo de

comunicação, argumentando que “Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de

natureza ativamente responsiva [...]” e que a lingüística, praticamente, ignorou os problemas

do enunciado e dos gêneros do discurso (BAKHTIN, op. cit., p. 269-271).

Continuando a desenvolver sua crítica à lingüística, em Problemas da poética de

Dostoiévski, Bakhtin (2002b, p. 181-182) faz várias considerações que dizem respeito à

referida área, ou seja, aos estudos que se limitam a entender a língua como uma abstração. O

autor apresenta a abordagem metalingüística como uma possibilidade de dar conta de estudos

que ultrapassem a linguagem e afirma que para a lingüística pura não há diferenças essenciais

entre o “uso monológico” e o “uso polifônico” do discurso, ou seja, o “ângulo dialógico” é

excluído. Desse modo, as relações dialógicas não pertencem a um campo puramente

lingüístico e sim precisam ser consideradas como objeto da metalingüística.

Portanto, a lingüística, para o autor, estuda apenas as características sintáticas léxico-

semânticas do discurso dialógico, abordando a linguagem na sua generalidade, dando conta

das relações lógicas ou concreto-semânticas. O enfoque monológico, desse modo, aborda o

discurso em relação ao seu objeto e em relação a outras palavras do mesmo contexto, do

21 Cf. Era vitoriana. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra_vitoriana>. Acesso em: 12 jan.
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mesmo discurso. Esses são estudos realizados pela estilística, pela lexicologia e pela

semântica.

As relações dialógicas, por outro lado, para Bakhtin (2002b), são extralingüísticas,

mas não podem ser separadas do campo da língua enquanto discurso, enquanto enunciados

que têm um autor. Essas relações podem acontecer na palavra isolada, entre os estilos de

linguagem, dentro da própria enunciação e até entre artes que sejam expressas por signos. O

“discurso bivocal” e os fenômenos metalingüísticos, como a estilização, a paródia, o skaz e o

diálogo, têm uma mesma característica: “[...] aqui a palavra tem duplo sentido, voltado para o

objeto do discurso enquanto palavra comum e para um outro discurso, para o discurso de um

outro” (BAKHTIN, 2002b, p. 185; ênfase do autor).

Retomando Estética da criação verbal, passamos a observar a caracterização de

enunciado na concepção de seu autor, uma vez que, para ele, a língua realiza-se em

enunciados que podem ser orais ou escritos. Tais enunciados são compostos de três

elementos: a) conteúdo temático, b) estilo e c) construção composicional. O termo gêneros do

discurso é usado para designar os enunciados que podem ser de dois tipos: a) os gêneros

discursivos primários (simples) e b) os gêneros discursivos secundários (complexos).

Nessa visão, o enunciado possui quatro particularidades (BAKHTIN, 2003, p. 275-

280). A primeira particularidade do enunciado, isto é, a “alternância dos sujeitos do

discurso”22, é mais bem observada no diálogo, considerado como “a forma clássica da

comunicação discursiva”. A segunda particularidade, a “conclusibilidade”, diz respeito à

alternância dos sujeitos do discurso e ocorre porque o sujeito disse (ou escreveu) tudo o que

desejava em determinadas circunstâncias.

A “conclusibilidade” é determinada por alguns critérios, tais como a possibilidade de

responder ao enunciado, ou seja, o ouvinte/leitor apresenta uma resposta ao enunciado, que

leu ou ouviu. Esse critério é determinado por três fatores: “1) exauribilidade do objeto e do

sentido; 2) projeto de discurso ou vontade de discurso do falante; 3) formas típicas

composicionais e de gênero do acabamento” (BAKHTIN, 2003, p. 281).

O primeiro fator determinante da “conclusibilidade” é a exauribilidade do tema,

podendo ser explorado de forma exaustiva ou não, dependendo tratar-se de questões fatuais

ou de questões nas quais há espaço para criatividade. O segundo fator, a idéia que o autor

define, diz respeito a sua intenção como falante. É esse desejo que irá determinar a

2005.
22 Os destaques em negrito são nossos.
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“conclusibilidade” do enunciado, a escolha do objeto e do gênero. O terceiro fator é composto

pelos gêneros do discurso, escolhidos a partir de um determinado campo de comunicação, um

tema, uma situação, os participantes, entre outros.

A terceira particularidade do enunciado trata da “relação do enunciado com o

próprio falante (autor do enunciado) e com outros participantes da comunicação

discursiva” (BAKHTIN, 2003, p. 289), quando a palavra ou a oração tornam-se um

enunciado, expressando a posição do falante numa situação de comunicação. O autor aponta,

ainda, outra particularidade do enunciado, o “elemento expressivo”, ou seja, “a relação

valorativa do falante com o elemento semântico-objetal do seu enunciado” (BAKHTIN, 2003,

p. 296).

A concepção de discurso de Bakhtin, portanto, compreende o signo e a enunciação

como de natureza social, não individual, a língua como lugar de interação e o sujeito como

ativo, participante da situação social à qual pertence.

De forma mais esquematizada, porém dentro da mesma perspectiva, Maingueneau

(2002, p. 54-55), em Análise de textos de comunicação, apresenta oito características que

considera essenciais para esclarecer a concepção de discurso. A primeira característica

apresentada envolve as considerações sobre o fato de o discurso ser “uma organização que

alcança uma dimensão que supera a dimensão da frase”, ou seja, é regido por

determinados grupos sociais e por regras de uma narrativa, um diálogo ou uma argumentação.

Duas outras características do discurso englobam o fato de ele “seguir uma

orientação e realizar uma ação”. Quanto à orientação a ser seguida, trata-se do fato do

discurso ter uma finalidade ao ser construído, a ação, a ser realizada, diz respeito aos atos

desempenhados pelo discurso, com o objetivo de modificar uma determinada situação.

Dando continuidade às características do discurso, Maingueneau (2002) apresenta

mais duas delas, ou seja, “a interatividade” e “a contextualização” no discurso. A primeira

envolve uma troca entre os “co-enunciadores” e é constitutiva do próprio discurso, uma vez

que, para o autor, toda enunciação “[...] supõe sempre a presença de uma outra instância de

enunciação à qual se dirige o enunciador e com relação à qual constrói seu próprio discurso”

(MAINGUENEAU, 2002, p. 54). O contexto, por sua vez, pode ser definido pelo próprio

discurso.

Outras três características do discurso são assim anunciadas: “o discurso é

assumido por um sujeito”; “o discurso é regido por normas” e “o discurso é considerado

no bojo de um interdiscurso”. Quanto à primeira delas, o autor lembra que todo discurso
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tem uma “fonte de referências”, que é o próprio enunciador, responsável pelo que está sendo

falado. Sobre a segunda característica, assim comenta o autor: “Um ato tão simples em

aparência como a pergunta, por exemplo, implica que o locutor ignore a resposta, que essa

resposta apresente algum interesse para ele, que ele acredite que seu co-enunciador tem

condições de responder-lhe...” (MAINGUENEAU, 2002, p. 55). Finalmente, para o autor, é

relevante a atitude de só se fazerem considerações acerca do discurso, a partir da perspectiva

de outros discursos, relacionando qualquer enunciado a muitos outros.

1.3 Do “discurso do outro” à heterogeneidade discursiva

Apresentadas as concepções de enunciado e de discurso, que optamos por adotar,

como base para a nossa pesquisa, passamos a detalhar os tipos de discurso. A noção de

“enunciado do outro” ou “palavra do outro”, segundo Bakhtin (2003), em Estética da criação

verbal, pode ser demarcada pela entonação, no discurso oral e pelas aspas, no discurso escrito.

Na oralidade, o discurso do outro pode ser transmitido em tom de ironia, indignação,

admiração, etc. e, na escrita, teremos que observar o contexto, no qual está inserido. O autor

resume, afirmando que “O discurso do outro, desse modo, tem uma dupla expressão: a sua,

isto é, a alheia, e a expressão do enunciado que acolheu esse discurso” (BAKHTIN, 2003, p.

299).

Para Bakhtin (1992, p. 144), em Marxismo e filosofia da linguagem, “O discurso

citado é o discurso no discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um

discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre a enunciação” (ênfase do autor). Ao

caracterizar o discurso citado, o autor se detém em três aspectos fundamentais: a) o tema; b)

a autonomia e c) os tipos de inter-relação entre o discurso citado e o contexto narrativo.

O tema: o discurso do outro não é só o tema de um discurso, ele penetra no

discurso, conservando as suas características estruturais e semânticas, assim como aquelas do

discurso que o absorve. O novo tema, ou seja, a enunciação citada, é criado dentro do tema já

existente, o do discurso narrativo.

A autonomia: nas palavras de Bakhtin (1992, p. 144), “[...] o tema autônomo então

torna-se o tema de um tema” (ênfase do autor). A autonomia, portanto, diz respeito ao fato de

o discurso citado, além de ser um tema autônomo, ter o seu conteúdo conservado, assim como

sua “integridade lingüística” e sua “autonomia estrutural primitivas”.
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Os tipos de inter-relação entre o discurso citado e o contexto narrativo: Bakhtin

(1992) destaca duas tendências: o “comentário efetivo” e a “réplica”. Na primeira orientação,

há o objetivo de preservar o comentário citado, isolando-o do contexto narrativo. Chamado o

“estilo linear” de citação do discurso de outrem, temos aqui um dogmatismo autoritário.

A segunda orientação tem características opostas, tratando-se, nesse caso, do “estilo

pictórico”, podendo o autor do texto narrativo penetrar no discurso citado com os seus

comentários.  Dentro dessa mesma orientação, há, ainda, dois outros tipos de inter-relação: a

corrente “decorativa”, que permite que o narrador expresse suas emoções, apagando os limites

do discurso citado e o tipo em que o discurso citado torna-se mais forte que o contexto

narrativo.

Em seguida, optamos por avançar mais um pouco e verificar o que nos traz Bakhtin

(1992) sobre os tipos de discurso, na referida obra. O autor estabelece vários tipos de discurso

direto e indireto, tais como: para o discurso direto, o “discurso direto preparado”, o “discurso

direto esvaziado”, o “discurso citado antecipado e disseminado, oculto”, o “discurso direto

retórico” e o “discurso direto substituído”; para o discurso indireto, o “discurso indireto

analisador de conteúdo”, o “discurso indireto analisador da expressão”, o “discurso indireto

impressionista” e o “discurso indireto livre”. Resumimos, a seguir, as características de cada

um desses tipos de discurso, com base nas definições do autor:

Discurso direto

“discurso direto preparado”:

. emerge do discurso indireto.

“discurso direto esvaziado”:

. as palavras do herói contêm as apreciações do autor.

“discurso citado antecipado e disseminado”:

. conserva as entonações do autor.

“discurso direto retórico”:

. “de valor persuasivo”;

. assemelha-se ao discurso indireto livre.

“discurso direto substituído”:

. o autor fala no lugar do herói;
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. praticamente igual ao discurso indireto livre.

Discurso Indireto

“discurso indireto analisador de conteúdo”:

. plano temático;

. estilo linear;

. utilizado em contextos científicos, filosóficos, políticos, etc.;

. característico do “individualismo racionalista”;

. “[...] a personalidade do falante só existe enquanto ocupa uma posição semântica

determinada (cognitiva, ética, moral, de forma de vida) [...]” (BAKHTIN, 1992, p.

164).

“discurso indireto analisador da expressão”:

. as características de especificidade, subjetividade e caráter típico são percebidas;

. entre aspas;

. “efeitos pictóricos”;

. característico do “individualismo crítico e realista”;

. “[...] a individualidade do falante é apresentada como maneira subjetiva (individual

ou tipológica), como modo de pensar e falar, o que implica ao mesmo tempo um

julgamento de valor do autor sobre esse modo” (BAKHTIN, 1992, p. 164).

“discurso indireto impressionista”:

 . usado para transmitir o “discurso interior”;

“discurso indireto livre”:

. “as vozes do autor e do herói fundem-se”.

Bakhtin (1992) dedica ainda ao discurso indireto livre o capítulo intitulado

Discurso indireto livre em francês, alemão e russo. Após levantamento do que é dito por

vários teóricos sobre o tema, o autor afirma que o discurso indireto livre “[...] introduz na

enunciação citada suas próprias entoações, que entram, então, em contato com as entoações

da palavra citada, interferindo nela” (BAKHTIN, 1992, p. 190). Dessa forma, apresenta, ao
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longo dos três capítulos, as várias formas de transmissão do discurso do outro, evitando

descrições gramaticais e mostrando, com trechos de obras literárias, que as enunciações dos

falantes refletem a época e a ideologia à qual pertencem.

Na obra Problemas da poética de Dostoiévski, com o objetivo de dar conta dos

“discursos duplamente orientados” ou o “discurso bivocal”, Bakhtin (2002b, p. 186-200)

propõe uma classificação dos discursos, partindo do princípio de que a palavra aponta para o

objeto do discurso e para um outro discurso, tendo, desse modo, um duplo sentido. Para tal, os

discursos ficam classificados em três tipos gerais, com as suas respectivas variações, como se

segue:

O primeiro tipo, o “discurso direto imediatamente orientado para o seu

referente como expressão da última instância semântica do falante” ou o “discurso

referencial direto e imediato”, está assim nomeado por visar à “interpretação referencial e

direta do objeto”, procurando nomear, comunicar, enunciar e representar.

O segundo tipo, o “discurso objetificado (discurso da pessoa representada)”, é

também chamado de “discurso referencial ou discurso centrado no referente” e trata do

discurso direto dos heróis, construído pelo autor. Há, nesse caso, “a unidade de enunciação do

autor” e a do herói, sendo o discurso do herói subordinado ao discurso do autor. Nesse tipo de

discurso, pode ser considerada a “definição sociotípica” ou a “precisão caracterológica-

individual”. O primeiro e o segundo tipos de discurso são considerados discursos monovocais.

Passamos agora ao terceiro tipo, o “discurso orientado para o discurso do outro

(discurso bivocal)”, em que se identificam duas vozes, duas orientações semânticas.

Trataremos inicialmente do subtipo intitulado “discurso bivocal de orientação única”,

representado pelos fenômenos de estilização, narração do narrador, discurso não-objetificado

do herói-agente e Icherzählung.

Na estilização, faz-se uso do discurso do outro, mantendo-o como tal, respeitando-se

o seu ponto de vista, ficando-se de fora. A narração é semelhante à estilização, na medida em

que se mantém o ponto de vista do outro, podendo assumir as formas do discurso literário ou

do discurso falado skaz – definido como uma “[...] narração de uma pessoa distanciada do

autor, dotada de uma forma de discurso própria e sui generis” (BAKHTIN, 2002b, p. 185). A

forma Icherzälung é a narração na primeira pessoa, e, como na estilização, e no skaz,

prevalecem as intenções do autor, mesmo incluindo o discurso do outro.

O segundo subtipo do discurso bivocal chama-se “discurso bivocal de orientação

vária” e pode apresentar-se como a paródia em todas as suas gradações, ou seja, a narração
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parodística, Icherzälung parodística, o discurso do herói parodisticamente representado ou

qualquer transmissão da palavra do outro com variação de acento. Na paródia, diferentemente

do que ocorre na estilização, a orientação semântica do discurso do autor é oposta ao discurso

do outro, isto é, “A segunda voz, uma vez instalada no discurso do outro, entra em hostilidade

com o seu agente primitivo e o obriga a servir a fins diametralmente opostos” (BAKHTIN,

2002b, p. 194).

O terceiro e último subtipo de discurso bivocal, o “tipo ativo”, inclui as seguintes

variações: polêmica interna velada; autobiografia e confissão polemicamente refletidas;

qualquer discurso que visa ao discurso do outro; réplica do diálogo e diálogo velado.

Bakhtin (2002b) estabelece uma diferença entre essa variedade ativa e as anteriores,

consideradas passivas. A denominação “discurso ativo” deve-se ao fato de que, para o autor, a

estilização, a narração e a paródia são variedades passivas, na medida em que, nesses casos, o

autor toma a palavra do outro e atribui a significação que deseja, utilizando-a para novos fins,

enquanto que, na polêmica velada e na réplica dialógica, a variedade ativa, a palavra do outro

exerce uma forte influência sobre o discurso do autor, forçando-o a fazer alterações devido a

sua influência.

A polêmica velada se dirige para o objeto do discurso e se choca com o discurso do

outro, repelindo-o. Na polêmica aberta, o ataque recai sobre o discurso do outro, diretamente.

Já na polêmica velada, o ataque se dá sobre o objeto, só atacando-se o discurso do outro de

forma indireta. Na réplica dialógica, as palavras orientadas para o objeto antecipam a palavra

do outro, que será absorvida e reelaborada.

Bakhtin (2002b) conclui a sua classificação, lembrando que, além das variedades por

ele apresentadas, há outras possíveis formas do discurso bivocal e que a palavra pode

pertencer a variedades diferentes ao mesmo tempo.

Apresentado o conceito de discurso de “outrem”, assim como os tipos de discurso,

introduzidos por Bakhtin, passamos a fazer uma aproximação com o conceito de

heterogeneidade discursiva. Para tal, nos apoiamos nas reflexões de Authier-Revuz (1990,

1998) e Maingueneau (1996, 1997, 2002).

As formulações sobre a questão da heterogeneidade discursiva, elaboradas por

Authier-Revuz, representam, segundo Faraco (2003, p. 104), “[...] um dos aproveitamentos

heurísticamente mais produtivos do conceitual de Bakhtin na área dos estudos lingüísticos

[...]”. Portanto, Authier-Revuz (1990), em seu artigo Heterogeneidade(s) Enunciativa(s),

apresenta as formas de “heterogeneidade mostrada” e “heterogeneidade constitutiva”,
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sendo a primeira delas classificada como marcada (discurso direto, aspas, itálico, incisos de

glosas) e não-marcada (discurso indireto livre, ironia, pastiche, imitação, etc.).

No caso das formas da heterogeneidade mostrada no discurso, “[...] se altera a

unicidade aparente da cadeia discursiva, pois elas aí inscrevem o outro (segundo modalidades

diferentes, com ou sem marcas unívocas de ancoragem)” (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 29),

tratando-se dos processos de representação do discurso, do aspecto do intradiscurso. A

heterogeneidade constitutiva, por outro lado, opera num plano diferente, o dos processos de

constituição do discurso, o interdiscurso.

A noção de heterogeneidade constitutiva está fundamentada em três teorias: o

dialogismo do Círculo de Bakhtin, o interdiscurso e a psicanálise. Da primeira delas, é

relevante apreender, para essa discussão, que a nossa fala é sempre habitada por discursos

outros, já proferidos. Da questão do interdiscurso, destacamos que o exterior do discurso é

considerado como determinante das escolhas feitas pelo sujeito. Para a psicanálise, a fala é

considerada heterogênea e o sujeito um ser dividido.

Para Authier-Revuz (1990), os planos da heterogeneidade mostrada e da

heterogeneidade constitutiva atuam de forma conjunta no campo da enunciação, de modo que,

“Na descrição, circunscrever-se a um dos dois planos é evidentemente legítimo; mas colocar

esse plano como um todo autônomo, fechado a esse exterior pertinente que constitui o outro

plano, é fonte, creio inevitável, de engano e de mutilação do terreno escolhido” (AUTHIER-

REVUZ, 1990, p. 35).

O tema da heterogeneidade é tratado de forma mais detalhada em outro trabalho de

Authier-Revuz (1998), intitulado Palavras incertas: as não-coincidências do dizer. Nesse

estudo, a autora apresenta quatro campos de “não-coincidência” ou heterogeneidade: entre os

dois co-enunciadores, no discurso consigo mesmo, entre as palavras e as coisas e nas palavras

consigo mesmas.

A “não-coincidência interlocutiva” poderá exigir que se faça uso de diferentes

estratégias, com o objetivo de obter melhor comunicação entre os co-enunciadores. É possível

“conjurar o fato”, ou seja, buscar apresentar o fato de modo que pareça compartilhá-lo com o

outro interlocutor ou, ao contrário, explicar que as palavras que se diz não são as do outro ou

que as palavras que ditas são as do outro, não as suas.

A “não-coincidência do discurso consigo mesmo” é considerada constitutiva e

alinha-se ao dialogismo bakhtiniano, no que diz respeito ao fato de perceber toda palavra

como produto de outra proveniente de um outro discurso. Nesse caso, a outra palavra pode vir
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de outro lugar, época, teoria ou pessoa e estar em oposição ou apoio ao discurso no qual se

inscreve.

A “não-coincidência entre as palavras e as coisas” diz respeito às metáforas, aos

neologismos, aos eufemismos e às hipérboles, assim como oposições gramaticais e recursos

modais da língua.

A “não-coincidência das palavras consigo mesmas” apresenta-se na opção por um

determinado sentido, na justificativa pelo sentido escolhido, na inclusão de um sentido oposto

ou não-previsto.

Para Authier-Revuz (1998, p. 24), tanto a “não-coincidência interlocutiva” como a

“não-coincidência do discurso consigo mesmo” podem ser examinadas na perspectiva do

dialogismo bakhtiniano, diferentemente das duas últimas coincidências “que concernem ao

real da língua – como forma, de um lado, como espaço de equívoco, de outro –, aos quais a

perspectiva dialógica dá espaço em sua abordagem da enunciação” (ênfase da autora).

De maneira mais detalhada, a autora estabelece uma oposição entre os modos

implícito e interpretativo de representação de um discurso alheio, apontando para três níveis,

cada um com suas respectivas marcas.

O nível das “formas marcadas, unívocas” apresenta-se como discurso direto,

discurso indireto, modalização em discurso segundo (quando a modalização recai sobre o

conteúdo de uma afirmação) e modalização autonímica (quando a modalização recai sobre

uma palavra). O segundo nível diz respeito às “formas marcadas que exigem um trabalho

interpretativo” e pode apresentar-se com aspas, itálicos ou modalização autonímica. O

terceiro nível, das “formas puramente interpretativas”, envolve o discurso direto livre, o

discurso indireto livre, as “citações escondidas”, alusões e reminiscências.

Ao resumir o que considera “uma abordagem lingüística dos fatos singulares do

discurso”, Authier-Revuz (1998) reafirma a importância de, além de operar com as categorias

lingüísticas formais, trabalhar no campo subjetivo do sentido no discurso, concluindo:

Assim, o que as abordagens dos fatos do discurso e do sentido têm em
“vantagem”   ao procedimento lingüístico me parece ser, em uma importante parte,
poder avaliar, a partir deste, o quanto é um espaço outro  problemático  que
temos que trabalhar, espaço extremamente marcado pelo não-um de sua
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heterogeneidade e da dimensão inter-subjetiva que o atravessa (AUTHIER-
REVUZ, 1998, p. 173).

Ainda nesta perspectiva, Maingueneau (1996) inicia seus comentários sobre

polifonia, em Elementos de lingüística para o texto literário, lembrando que o termo, adotado

por   Mikhail   Bakhtin,  é usado para “[...] estudar os enunciados nos quais no discurso de um

mesmo enunciador é possível perceber várias ‘vozes’” (MAINGUENEAU, 1996, p. 86).

Nesta discussão, por sua vez, Ducrot (1987, p. 182-197), em O dizer e o dito, elabora a

distinção entre sujeito falante, aquele que produz o enunciado, e locutor, ou seja, aquele

responsável pelo “ato de linguagem”.

Quanto aos textos literários, Maingueneau (1996, p. 87) atribui o termo autor “à

instância que o texto coloca como o responsável por sua enunciação” e escritor a “sujeito

falante”, sendo as personagens colocadas na categoria de “locutores”. Há, ainda, para Ducrot

(apud MAINGUENEAU 1996, p. 91), o “locutor enquanto tal” e o “locutor enquanto ser do

mundo”.

Maingueneau (1996) trata, também, de fenômenos como o discurso citado, a ironia e

a paródia. Trataremos inicialmente da ironia, comentaremos a paródia e, então, passaremos a

discutir o discurso citado, uma vez que o autor se detém mais demoradamente sobre esse

terceiro.

A ironia é estudada no âmbito da polifonia, na medida em que, nas palavras do

autor, “[...] na ironia faz-se ouvir uma voz distinta daquela do locutor: nessa perspectiva, uma

enunciação irônica põe em cena uma personagem que enuncia algo de deslocado e do qual o

locutor se distancia por seu tom e sua mímica” (MAINGUENEAU, 1996, p. 95; ênfase do

autor). Para ser possível perceber a ironia, é necessário saber identificar índices, sinais

implícitos e indiretos que são impostos ao destinatário, o que dificulta determinar se um texto

é irônico ou não.

Do mesmo modo, isto é, em termos polifônicos, pode-se observar a paródia. Nesse

caso, há “duas instâncias enunciativas”, o locutor e a fonte que ele ridiculariza, dessa vez

identificável.

Quanto ao discurso citado, há tendência de “[...] abordarmos textos literários como

o produto de um trabalho sobre outros textos” (MAINGUENEAU, 1996, p. 103) e para tal é

necessário inserir o estudo das formas de citação, isto é, o discurso direto, o discurso indireto,

o discurso indireto livre, o narrador-testemunha e o monólogo interior.
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Para o autor, o discurso direto e o discurso indireto representam duas formas

diferentes de discurso citado, sendo a primeira delas definida do seguinte modo:

Diz-se freqüentemente que o discurso direto é a reprodução “fiel” do discurso
citado, constituindo o locutor uma espécie de gravador ideal. Na realidade, a
particularidade do discurso é que um mesmo “sujeito falante” se apresenta como o
“locutor” de sua enunciação (X disse: “...”), mas delega a responsabilidade da fala
citada a um segundo “locutor”, o do discurso direto (MAINGUENEAU, 1996, p.
105).

Da leitura de Maingueneau (1996), é possível depreender as seguintes características

do discurso direto:

Existe unicamente pelo discurso citante, ou seja, o discurso do narrador;

Repete o significante do discurso citado;

Há duas situações de enunciação;

Há dois sistemas enunciativos;

É necessário obter informações do discurso citante para compreender melhor o

discurso citado.

Para o autor, o discurso indireto “[...] só é discurso citado por seu sentido,

constituindo uma tradução de enunciação citada” (MAINGUENEAU, 1996, p. 108),

caracterizado do seguinte modo:

Apresenta somente um locutor;

Apresenta somente uma situação de enunciação;

Há perda de autonomia da citação.

Para introduzir o discurso citado, o discurso direto e o discurso indireto lançam mão

de estratégias diferenciadas. O discurso direto usa um verbo dicendi para indicar que há

uma citação e para especificar de que tipo é ela, ou seja, os verbos dicendi podem fazer
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descrições (repetir, anunciar, etc.) ou julgamentos de valor (reprovar, ousar, afirmar, etc.).

Já o discurso indireto usa verbos “desviados”, porém o que interessa mais nesse caso, para

marcar o espaço enunciativo, é o próprio contexto e também as pausas, a mudança de

entonação e os diferentes recursos tipográficos.

Uma outra forma de citação apresentada por Maingueneau, além do discurso direto e

do discurso indireto, é o discurso indireto livre, o qual, para o autor, é “[...] como uma

tentativa de acumular as vantagens das outras duas estratégias [...]” (MAINGUENEAU,

1996, p. 116) e “[...] permite ao mesmo tempo restituir a subjetividade da linguagem e

integrar as falas citadas no fio da narração” (MAINGUENEAU, 1996, p. 122), estando

assim caracterizado:

Dissocia os dois atos de enunciação;

Faz perder a autonomia dos embreantes;

Há “dois pontos de vista”, duas “vozes”;

Há uma “dissonância enunciativa” ao invés de marcas lingüísticas próprias.

Maingueneau explora, ainda, duas outras formas de citação, isto é, o “narrador-

testemunha” e o “monólogo interior”. No primeiro caso, identificam-se três planos

enunciativos, uma vez que surge “[...] uma espécie de personagem implícita, que não

participaria da história, mas ficaria na sua periferia, um narrador-testemunha fantasmático”

(MAINGUENEAU, 1996, p. 125). No caso do monólogo interior, o autor apresenta duas

propriedades fundamentais: o fato de não ser “dominado por um narrador” e não estar “[...]

submetido às regras da troca lingüística, podendo, portanto, tomar certas liberdades quanto à

sintaxe e à referência” (MAINGUENEAU, 1996, p. 127).

Há, ainda, o caso específico da obra de Nathalie Saraute, a qual usa estratégias do

monólogo interior e do discurso indireto livre ao que Maingueneau (1996) chama de

“monólogo indireto livre”.

Maingueneau (1997) comenta, em Novas Tendências em Análise do Discurso, que a

heterogeneidade diz respeito à relação do interior do discurso com o seu exterior, podendo

acontecer em dois planos, isto é, o plano da “heterogeneidade mostrada” e o plano da

“heterogeneidade constitutiva”. O primeiro plano, da heterogeneidade mostrada, pode ser
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identificável, a partir de formações que aparecem de forma explícita, enquanto que, no caso

da heterogeneidade constitutiva, o processo precisa ser verificado no “interdiscurso”.

Para explicitar alguns casos de heterogeneidade mostrada, aspecto primeiramente

discutido, Maingueneau (1997, p. 75-110) optou por fazer uso de alguns “mecanismos” que

julga serem úteis para as análises de discurso, baseados na teoria de Ducrot (1987):

A polifonia: ocorre quando em uma enunciação obtemos “enunciadores” e

“locutores”, sendo o locutor aquele ser definido como responsável pelo

enunciado, mas que nem sempre é o seu produtor físico. Quanto ao

enunciador, ele representa os diferentes pontos de vista que o locutor pode

apresentar.

A pressuposição: ocorrem dois enunciadores, chamados E1 e E2, sendo o

primeiro aquele responsável pelo pressuposto e o segundo aquele responsável

pelo posto.

A negação: há um choque entre duas posturas, de dois “enunciadores”

diferentes. Ao reformular esse conceito, Ducrot (apud MAINGUENEAU,

1997, p. 84) apresenta “a negação metalingüística”, “a negação polêmica” e “a

negação descritiva”.

O discurso relatado: apresenta-se nas formas de discurso direto, discurso

indireto e citação, sendo que, nessa última, se considera de grande importância

os verbos que introduzem o discurso relatado.

As palavras entre aspas: são usadas para demarcar os limites entre uma

formação discursiva e seu exterior. Segundo Authier-Revuz (apud

MAINGUENEAU, 1997, p. 90), as aspas podem ser usadas com diferentes

funções, como, por exemplo, “aspas de condescendência”, “aspas

pedagógicas”, “aspas de proteção”, “aspas de ênfase”, entre outras.

O metadiscurso do locutor: há o objetivo de “construir uma imagem do

locutor”, “marcar uma inadequação dos termos”, “autocorrigir-se”,

“confirmar”, “solicitar permissão para empregar certos termos”, “fazer uma
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preterição e corrigir antecipadamente um possível erro de interpretação”

(MAINGUENEAU, 1997, p. 93-94).

A parafrasagem: usada para que se diga algo equivalente ao que já foi dito, é

quando o enunciador faz uso sua capacidade metalingüística.

O discurso indireto livre: há dois enunciadores que se misturam, um deles faz

o relato das alocuções e o outro tem suas alocuções relatadas, sendo impossível

separar um do outro. Nesse caso, o contexto é fundamental, para que se possa

perceber uma outra voz.

A ironia: o distanciamento é introduzido por um “enunciador”, que tem um

ponto de vista absurdo. Além do contexto, faz-se necessário introduzir alguns

“índices”, como hipérboles, entonações, aspas, exclamações e reticências, para

facilitar a identificação da ironia.

Autoridade, provérbio, slogan: a chamada “citação de autoridade”

(MAINGUENEAU, 1997, p. 100) diz respeito a “enunciados já conhecidos por

uma coletividade” e que “não podem ser resumidos nem reformulados”, como

no caso dos provérbios e dos slogans.

Imitação: pode assumir a forma de “captação” ou “subversão”, dependendo da

atitude do “locutor”, com relação a valorizar ou desvalorizar a estrutura em

questão.

Pastiche e formação discursiva: o distanciamento é obtido ao produzirem-se

obras, a partir de outras, fazendo-se uso de “dons miméticos particulares”

(MAINGUENEAU, 1997, p. 105).

As formas apresentadas dizem respeito, para Maingueneau (1997), às relações do

discurso com o seu “exterior”, porém o autor busca tratar, do mesmo modo, do “nível

constitutivo”, ou seja, do modo como a formação discursiva se relaciona com o interdiscurso.

Ao defender a superioridade do interdiscurso em relação ao discurso, explora os

conceitos de “universo discursivo”, “campo discursivo” e “espaço discursivo”. O “universo

discursivo” diz respeito ao grande conjunto de enunciados que representa uma determinada

época, sendo necessário, dentro desse grupo maior, fazer um recorte de “campos discursivos”,

definidos como conjuntos de formações discursivas “[...] que se encontram em relação de
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concorrência”, [...] em uma dada região” (MAINGUENEAU, 1997, p. 116). O “espaço

discursivo”, segundo o autor, “[...] delimita um subconjunto do campo discursivo, ligando

pelo menos duas formações discursivas que, se supõe, mantêm relações privilegiadas, cruciais

para a compreensão dos discursos considerados” (MAINGUENEAU, 1997, p. 117).

A abordagem do autor, portanto, trata do interdiscurso, ou seja, “da interação entre as

formações discursivas” e ao acreditar que a interdiscursividade é constitutiva, o autor quer

dizer que um discurso nasce “de um trabalho sobre outros discursos” (MAINGUENEAU,

1997, p. 119-120).

Com o objetivo de ampliar a nossa discussão e identificar possíveis acréscimos que

Maingueneau tenha feito mais recentemente sobre a questão da heterogeneidade discursiva,

optamos por consultar, ainda, sua Análise de textos de comunicação. Seguiremos a seqüência

adotada na referida obra, considerando apenas os aspectos ainda não abordados nesta

pesquisa.

A discussão, portanto, inicia-se com o autor apresentando o fenômeno da “polifonia”,

que ocorre quando da presença de várias “vozes” simultâneas num mesmo enunciado,

havendo, desse modo, ao mesmo tempo, um “discurso citante” e um “discurso citado”, sendo

este último objeto do anterior.

Sobre os implícitos, ou seja, pressupostos e subentendidos, Maingueneau (2002)

acrescenta que os pressupostos vêm inseridos no próprio enunciado, tratando-se de orações

implícitas sobre as quais o enunciado se apóia de modo que, mesmo que o posto seja negado,

os pressupostos permanecem verdadeiros. No caso dos subentendidos, o destinatário deverá

confrontar o enunciado com as condições de enunciação para identificá-los, os quais irão

variar conforme a situação.

Maingueneau (2002, p. 139-144) introduz a “modalização em discurso segundo”

para casos em que “modalizadores” como “segundo dizem”, “parece”, “de alguma forma”,

“provavelmente”, etc. são utilizados por um enunciador para explicitar o fato de estar

utilizando um discurso de outro.

Em seguida, o autor discute o caso do discurso direto, ilustrando o conceito já

apresentado, com os seguintes pontos: o discurso direto pode, também, relatar enunciações

que não foram pronunciadas, mas apenas sonhadas ou imaginadas; para separar o discurso

citante do discurso citado podem ser usados dois pontos, travessões, aspas e itálico; para

indicar que houve um ato de fala podem ser colocados verbos antes, intercaladamente ou ao
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final de uma enunciação, do mesmo modo, grupos preposicionais como “segundo X”, “para

X”, “conforme X”, também podem ser utilizados.

O autor acrescenta que o discurso direto pode não fazer uso de aspas ou de marcas

tipográficas, apenas transmitindo a essência da fala citada e que há, ainda, casos em que a

presença de um “enunciador genérico” descaracteriza o discurso direto, evoluindo até o

discurso direto livre, ou seja, um discurso relatado em que nenhuma sinalização tipo verbo

introdutor, aspas ou itálico é utilizada.

A partir desse ponto, o autor passa a discutir sobre o discurso indireto e as formas

híbridas. No caso do discurso indireto “[...] não são as palavras exatas que são relatadas, mas

sim o conteúdo do pensamento [...]” (MAINGUENEAU, 2002, p. 149; ênfase do autor),

sendo as falas relatadas na forma de uma oração subordinada substantiva objetiva direta e

introduzida por um verbo dicendi.

Quanto às formas híbridas, o autor cita “a ilha textual ou enunciativa” e “o discurso

direto com que”. No caso das ilhas, o enunciador citante utiliza palavras do enunciador

citado, destacadas por aspas e/ou itálico. Já no discurso direto com “que”, trata-se de um

fragmento entre aspas, utilizado depois de “que”.

O discurso indireto livre, muito usado no romance, é, também, considerado uma

forma híbrida:

A polifonia do DIL não é a de duas vozes claramente distintas (DD), nem a
absorção de uma voz pela outra (DI), mas uma mistura perfeita de duas vozes: em
um fragmento no DIL, não se pode dizer exatamente que palavras pertencem ao
enunciador citado e que palavras pertencem ao enunciador citante
(MAINGUENEAU, 2002, p. 153; ênfase do autor).

Segundo a assertiva de Maingueneau (2002, p. 155), o “resumo com citações” é

utilizado para mostrar a “[...] restituição do conjunto de um discurso já enunciado” (ênfase do

autor), empregando itálico e aspas para destacar trechos do discurso original. Há, também, a

“autonímia” e a “modalização autonímica”, sendo a primeira utilizada quando o

enunciador utiliza aspas para designar o próprio signo lingüístico e não uma palavra que se

refira a algo da realidade externa à língua e a segunda empregada quando o enunciador insere

comentários na sua própria fala.

Finalmente, nos deparamos com a polifonia dos provérbios e slogans, assim como

os processos de captação e subversão. Ao citar um provérbio, o enunciador está fazendo uma

enunciação que retoma enunciações anteriores, é a voz da sabedoria popular. Quanto ao

slogan, trata-se de um tipo de citação que está ligado a uma determinada situação de
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enunciação e  diferentemente  do  provérbio,  que procura dizer como o mundo funciona ,

trabalha com a sugestão, geralmente procurando persuadir para a compra, sofrendo influência

dos apelos da mídia.

Quanto à captação e à subversão, a imitação pode ocorrer por meio de ambas, sendo

que, na captação, um texto toma a mesma direção de outro, e na subversão, dá-se a paródia,

isto é, a desqualificação do texto imitado. O autor cita, ainda, a ironia, por meio da qual “[...]

o enunciador subverte sua própria enunciação” (MAINGUENEAU, 2002, p. 175; ênfase do

autor).

Levantamos, desse modo, às concepções de discurso e enunciado, assim como os tipos

de discurso na visão de Mikhail Bakhtin, Dominique Maingueneau e Jaqueline Authier-

Revuz, nas quais buscamos embasar nosso estudo, na medida em que ele explora as várias

vozes presentes no discurso literário em língua inglesa.
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1.4 O discurso no romance

Interessa-nos, a partir de agora, determo-nos no que é discutido por Bakhtin sobre o

discurso no romance, uma vez que nos dedicamos ao discurso literário em língua inglesa nesta

pesquisa. Em Problemas da poética de Dostoiévski, Bakhtin (2002b, p. 203-204) aponta para

o romance como um campo fértil para os estudos de todas as variedades de discurso,

reafirmando que este espaço, ou seja, o “campo propriamente dito da comunicação dialógica”

não é abordado pela lingüística moderna. O autor justifica, ainda, a escolha pelas obras de

Dostoiévski pela “variedade de tipos e modalidades de discurso ali presentes”, além das

mudanças que ocorrem entre essas modalidades. A análise do discurso em Dostoiévski é feita,

portanto, com base em três unidades: a auto-enunciação do herói, a narração (do autor ou

narrador) e o diálogo entre os personagens.

Bakhtin (2002a, p. 73-81) inicia Questões de literatura e de estética: a teoria do

romance, dando continuidade à discussão sobre o romance e apontando as falhas das análises

estilísticas tradicionais, as quais se limitavam a descrever, ora a linguagem utilizada pelo

romancista, ora o estilo do romance, tomando sempre a língua como “um sistema de

categorias gramaticais abstratas”. De modo diferente, o romance “caracteriza-se como um

fenômeno pluriestilístico, plurilíngüe e plurivocal”, composto das seguintes unidades

lingüísticas: a narrativa do autor; a estilização de narrativas orais; a estilização de narrativas

escritas; outras formas literárias e o discurso dos personagens. É a combinação de todas essas

unidades, formando “um sistema de línguas”, que resulta no gênero romanesco.

Portanto, na perspectiva do romance como gênero literário, interessam o diálogo que

se estabelece entre a língua e a época, o grupo social e o gênero ao qual pertence. Buscando

melhor estabelecer as diferenças entre a perspectiva estilística tradicional e a abordagem de

uma estilística do romance, resumimos, nos termos usados por Bakhtin (2002a), as

características apresentadas, do seguinte modo (Quadro 1):
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Quadro 1: A estilística tradicional e a estilística do romance

Estilística tradicional Estilística do romance

Prosa literária = poesia

Descrições lingüísticas

Elementos lingüísticos isolados

Individualidade do locutor/
dialeto do romancista

Elementos de representação
épica

Gêneros unilíngües e
monoestilísticos

Forças de unificação e
centralização das ideologias
verbais = forças centrípetas da
língua

Língua única, correta

Normas lingüísticas

Sistema de categorias
gramaticais abstratas

Orientação para unidade

Prosa literária = romance e
novela

Combinação de linguagens e
estilos

Diálogo social

Divergência de vozes

Elementos plurilíngües,
plurivocais e pluestilísticos

Discurso diversificado

Língua ideologicamente
saturada

Processos de descentralização e
desunificação

Forças centrífugas e
estratificadoras

Estudo dos gêneros verbais

Continuando com sua teoria do romance, Bakhtin (2002a, p. 85-88) faz a defesa de

uma “orientação dialógica do discurso”, não abordada pela lingüística tradicional. Essa

orientação comporta dois momentos, um deles diz respeito à relação que se dá entre o tema do

discurso e o próprio discurso, ou seja, a relação com o discurso de outros sobre o mesmo
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objeto. Segundo o autor, um discurso não pode deixar de se orientar para o “já-dito”, sendo

este movimento dialógico compreendido como “um fenômeno próprio a todo discurso”.

O encontro com o discurso de outrem, no próprio tema, é um dos aspectos da

“dialogicidade interna do discurso” (BAKHTIN, 2002a, p. 91-98). O outro aspecto dessa

dialogicidade, mais subjetivo, trata da orientação do discurso para o ouvinte, ou seja, as

antecipações necessárias para ser possível penetrar no universo do outro, voltando-se para a

resposta do ouvinte.

Porém, a dialogicidade interna apresenta-se de uma forma mais clara no romance,

não sendo utilizada nos gêneros poéticos, os quais não utilizam falas dos outros. O discurso

da poesia é monológico, na medida em que o poeta utiliza a “sua própria linguagem”, somente

representando um único ponto de vista. Por outro lado, o discurso na prosa só pode ser

compreendido dentro de um contexto social, sendo a linguagem “estratificada e plurilíngüe”.

Nesse sentido, a estratificação da língua se daria nos gêneros, profissões, gerações, camadas

sociais, entre outros. A convivência desses fatores provoca o plurilingüismo, passando o autor

a falar em “linguagens” que se cruzam a todo o momento. O autor lembra, ainda, que não

podemos ignorar o objeto do discurso: “Estudar o discurso em si mesmo, ignorar a sua

orientação externa, é algo tão absurdo como estudar o sofrimento psíquico fora da realidade

a que está dirigido e pela qual ele é determinado” (BAKHTIN, 2002a, p. 99; ênfase do

autor).

Sobre o discurso da prosa, sabemos que o romancista escreve abraçando a

linguagem com suas estratificações e diversidades, refratando as suas intenções. Portanto, só

faz sentido a “estilística sociológica”, uma vez que:

Todas as palavras e formas que povoam a linguagem são vozes sociais e históricas,
que lhe dão determinadas significações concretas e que se organizam no romance
em um sistema estilístico harmonioso, expressando a posição sócio-ideológica
diferenciada do autor no seio dos diferentes discursos de sua época (BAKHTIN,
2002a, p. 106; ênfase do autor).

Assim, ao tratar o discurso no romance como plurilíngüe, Bakhtin (2002a, p. 127)

define plurilingüismo como “o discurso de outrem na linguagem de outrem” e apresenta as

principais formas de sua introdução no romance.

Do romance humorístico inglês, por exemplo, caracterizado por empregar

largamente a linguagem que representa o ponto de vista dos meios sociais, onde se passa a

narrativa, Bakhtin analisa extratos de Little Dorrit de Charles Dickens, selecionando trechos
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do discurso do autor que apresentam basicamente três modos de plurilingüismo: a fala de

outrem na linguagem do autor, a “construção híbrida” e a “motivação pseudo-objetiva”. No

primeiro caso, temos, dentro da narração feita pelo autor, a introdução de uma linguagem

estranha ao mesmo, representando uma “estilização paródica” de outras falas. Quanto à

“construção híbrida”, trata-se de dois modos de falar, dois estilos,  dois pontos de vista em um

só enunciado. Na “motivação pseudo-objetiva” (BAKHTIN, 2002a, p. 109-111), o autor se

expressa, a partir da perspectiva dos personagens.

Outra forma de introdução do plurilingüismo, apresentada pelo autor, engloba os

casos em que a narração se apresenta em dois planos: o plano do narrador e o plano do autor,

ou seja, o autor cria um narrador com um ponto de vista diferente do seu. No caso do discurso

dos personagens, assim como no romance humorístico inglês, o plurilingüismo pode

apresentar-se em construções pseudo-objetivas, construções híbridas ou no discurso de outrem

como parte do discurso do autor.

Bakhtin (2002a, p. 124-135) cita, também, o caso dos “gêneros intercalados”, ou

seja, quando o romance introduz diferentes gêneros, tanto literários (novelas, peças, poemas,

etc.) como extraliterários (de costumes, retóricos, científicos, religiosos e outros) ou, ainda,

sentenças e aforismos. Nessa perspectiva, o autor define, como objeto principal do romance,

“o homem que fala e sua palavra”. Tal objeto apresenta, basicamente, três características:

O discurso é “representado artisticamente” pelo próprio discurso do autor;

O homem que fala é “essencialmente social”, não importando aqui discursos

individuais;

O homem, que fala, é um “ideólogo”, que defende as suas posições.

De modo semelhante, o autor apresenta três categorias do modelo da linguagem no

romance: a “hibridização”, a “inter-relação dialogizada das linguagens” e os “diálogos puros”

(BAKHTIN, 2002a, p. 156). Quanto à primeira categoria mencionada, o próprio autor assim

define hibridismo: “O híbrido romanesco é um sistema de fusão de línguas literariamente

organizado, um sistema que tem por objetivo esclarecer uma linguagem com a ajuda de uma

outra, plasmar uma imagem viva de uma outra linguagem” (BAKHTIN, 2002a, p. 159).

Temos, portanto, no caso da hibridização, duas linguagens no interior de um único enunciado.

Já no caso da inter-relação dialogizada, não há mais duas linguagens, há uma

linguagem apresentada “à luz de outra”. O autor apresenta três formas de inter-relação

dialogizada: a “estilização”, a “variação” e a “paródia”. Quanto à estilização, o estilista recria
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um determinado estilo, dando-lhe uma nova significação, porém só trabalha com a

“linguagem a ser estilizada” (BAKHTIN, 2002a, p. 159-160). No caso da variação, há a

introdução de uma outra linguagem na língua estilizada. Na paródia, há uma total destruição

do ponto de vista da linguagem parodiada. Quanto à categoria dos diálogos puros, estes

possuem a especificidade, no caso do romance, de mostrar as características sociais da época

em que está inserido o romance. Essas reflexões sobre o plurilingüismo são assim resumidas

pelo autor:

O romance é a expressão da consciência galileana da linguagem que rejeitou o
absolutismo de uma língua só e única, ou seja, o reconhecimento da sua língua como
o único centro semântico verbal do mundo ideológico, e que reconheceu a pluralidade
das línguas nacionais e, principalmente, sociais, que tanto podem ser “línguas da
verdade”, como também relativas, objetais e limitadas de grupos sociais, de profissões
e de costumes (BAKHTIN, 2002a, p. 164).

Bakhtin (2002a, p. 164 -210) apresenta as diferenças entre as duas linhas estilísticas do

romance europeu, conforme resumidas no Quadro 2, a seguir:

Quadro 2: As linhas estilísticas do romance europeu

A primeira linha A segunda linha

Iniciada pelo romance sofista

Linguagem e estilo únicos,
severos, comedidos

O plurilingüismo está fora do
romance

Procura organizar a linguagem
falada e os gêneros semiliterários

Linguagem enobrecida

Enciclopédia de gêneros

Categoria da literaturidade

Gêneros heterogêneos

Renuncia ao discurso direto e puro
do autor

Usa a linguagem literária e habitual
e as pessoas que a usam nos seus
principais personagens

Determinada pelo discurso paródico,
irônico, humorístico, etc.

Determinada pela incompreensão e
pela tolice

Representa a multiplicidade das
linguagens da época

Apresenta a crítica do discurso
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romanesco, a autocrítica do discurso

Apresentada a discussão sobre língua, cultura, heterogeneidade discursiva e discurso

do romance, com base nos autores citados, passamos, no próximo capítulo, a tratar da análise

dos dados.

22 RREEFFEERRÊÊNNCCIIAASS CCUULLTTUURRAAIISS EE HHEETTEERROOGGEENNEEIIDDAADDEE

DDIISSCCUURRSSIIVVAA EEMM JJAANNEE EEYYRREE,, TTHHEE MMIILLLL OONN TTHHEE FFLLOOSSSS EE GGRREEAATT

EEXXPPEECCTTAATTIIOONNSS

Após a apresentação do referencial teórico que norteia a nossa pesquisa, passamos a

analisar a amostragem de fragmentos dos romances Jane Eyre
23, de Charlotte Brontë (1816-

1855), The mill on the Floss
24, de George Eliot (1819-1890), e Great expectations

25, de

Charles Dickens (1812-1870). Primeiramente, apresentamos um breve resumo desses

romances, com o objetivo de melhor contextualizar os fragmentos analisados.

23 Adotamos a edição publicada pela Collector’s Library em 2003 para o original em língua inglesa e a edição
publicada pela Paz e Terra em 1996 para a tradução em língua portuguesa.
24 Adotamos a edição publicada pela Penguin em 1994 para o original em língua inglesa e a edição publicada
pela Publicações Europa-América em 1978 para a tradução em língua portuguesa.
25 Adotamos a edição publicada pela Penguin em 1994 para o original em língua inglesa e a edição publicada
pela  Itatiaia em 1966 para a tradução em língua portuguesa.
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O romance de Charlotte Brontë (1816-1855) foi publicado em 1847 e conta a história

de Jane Eyre, uma menina órfã que foi deixada aos cuidados da tia, após a morte do seu tio.

Essa tia trata os seus dois filhos com amor e atenção, enquanto submete Jane a terríveis

castigos e maus tratos até, finalmente, decidir enviá-la para uma escola evangélica de

disciplina extremamente rígida. Mais tarde, Jane consegue um emprego como governanta na

mansão de Mr Rochester, com quem viverá o grande amor da sua vida.

Os fragmentos de Jane Eyre, analisados neste capítulo, envolvem os seguintes

personagens:

Mr Brocklehurst: rigoroso clérigo, tesoureiro e diretor do orfanato Lowood,

estabelecimento de disciplina rígida, para onde Jane Eyre é enviada por Mrs

Reed, mulher do tio de Jane e por quem ela é criada, até então.

Jane Eyre: menina órfã, criada pela tia, até ser enviada para Lowood. Mais

tarde, Jane apaixona-se pelo dono da casa, onde trabalhava como governanta.

Helen Burns: amiga de Jane no orfanato, morre em Lowood.

Miss Temple: a bondosa superintendente de Lowood desenvolve especial

afinidade por Jane e a sua amiga Helen.

Mr Rochester: rico e esquisito dono da propriedade de Thornfield, patrão de

Jane, por quem ela se apaixona.

St John Rivers: primo de Jane, mora com as irmãs Diana e Mary. Missionário

religioso, deseja fazer de Jane a sua esposa, para acompanhá-lo em missão pela

Índia.

The mill on the Floss, de George Eliot (1819-1890), foi publicado em 1860 e narra a

trajetória de Maggie Tulliver e sua família, moradores da cidade de St. Ogg`s, à margem do

Rio Floss. A família, inicialmente proprietária do Moinho Dorlcote, chega a total ruína. A

independente Maggie vive tumultuados relacionamentos amorosos com Philip Wakem e

Stephen Guest. O primeiro, filho de John Wakem, inimigo de seu pai e a quem este atribui a
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responsabilidade pela sua falência, e o segundo, comprometido com a sua prima Lucy Deane.

Os personagens, envolvidos nos fragmentos analisados, são os seguintes:

Maggie: inteligente filha de Mr e Mrs Tulliver, dona de um comportamento

irreverente para os padrões da época.

Mr Tulliver: homem de poucos estudos, pai de Maggie e proprietário do

Moinho Dorlcote.

Mr Riley: amigo de Mr Tulliver, homem culto, agente de vendas e avaliador.

Mrs Glegg: tia de Maggie e irmã de Mrs Tulliver.

Tom: irmão de Maggie, filho de Mr e Mrs Tulliver.

Mr Stelling: pároco e professor, encarregado, por indicação de Mr Riley, da

educação de Tom.

Philip: filho do advogado John Wakem, a quem Mr Tulliver culpa pela sua

ruína, torna-se colega de estudo de Tom e apaixona-se por Maggie.

Lucy: prima de Maggie, namorada de Stephen.

Stephen: namorado de Lucy, apaixona-se por Maggie.

Great expectations, de Charles Dickens (1812-1870), foi publicado entre 1860 e 1861,

como folhetim do jornal londrino Around the Year Round. Dickens conta a história de Pip, um

órfão criado pela irmã e pelo cunhado Joe Gargery. Pip tem um encontro com o fugitivo

Magwitch, que vai modificar sua vida. Ao passar a freqüentar a casa de Miss Havisham, Pip

conhece Estella, por quem se apaixona. Mais tarde, informado de que tem um benfeitor

secreto que deseja educá-lo, Pip é levado a mudar-se para Londres em busca de prometidas

“grandes esperanças”.

Nos fragmentos analisados, participam, direta ou indiretamente, os seguintes

personagens:
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Pip: criado pela irmã, Pip começa, um certo dia, após ajudar um preso em fuga,

a receber dinheiro de uma fonte ignorada. Ao tornar-se homem, muda-se para

Londres e, finalmente, descobre quem era o seu benfeitor.

Jaggers: advogado de quem Pip recebe os benefícios de fonte ignorada.

Joe: marido da irmã de Pip.

Miss Havisham: uma rica e amarga senhora que vive reclusa após ter sido

abandonada no altar, no dia do seu casamento.

Estella: filha adotiva de Miss Havisham e por quem Pip se apaixona.

Wemmick: funcionário do advogado Jaggers.

Magwitch: prisioneiro em fuga, a quem Pip ajuda. Recapturado e enviado para

a Austrália, faz fortuna e volta para a Inglaterra, adotando o pseudônimo

Provis, benfeitor secreto de Pip.

Compeyson: cúmplice de Magwitch, abandona Miss Havisham no altar.

Na análise dos fragmentos extraídos dos romances, pretendemos demonstrar como

estão representados os aspectos da heterogeneidade discursiva, nas referências culturais, ali

expressas.Tomamos, como referências culturais, as remissões que os romances fazem, em

cada caso específico, à cultura bíblica, à cultura letrada e à cultura urbana.

Antes de apresentarmos o detalhamento da análise, a partir da leitura dos fragmentos

selecionados, procuramos sistematizar a nossa compreensão dos enunciados dos personagens

e narradores em termos de “funções da linguagem”, de acordo com os efeitos de sentido

percebidos na dimensão discursiva desses enunciados, i.e., suas funções na construção dos

discursos constitutivos da realidade ficcional de cada um dos romances, permeada pelos

traços culturais da época de sua escritura. Essas funções estão explicitadas nos Quadros 3, 4 e

5, apresentados antes da análise de cada seqüência de fragmentos.
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A noção de função da linguagem, adotada nesta pesquisa, tem uma certa relação com

os estudos de Halliday, na obra Explorations in the functions of language, em que estabelece

sete funções da linguagem: instrumental, regulatory, representational, interactional,

personal, heuristic e imaginative, conforme explicitado em Brown (1987, p. 203). O conceito

de função partiu do postulado segundo o qual a estrutura da língua “[...] se explicaria por suas

funções, definidas como suas finalidades, suas metas: transmitir informações, agir sobre

outrem, exprimir suas emoções, manter o laço social, etc.” (CHAREAUDEAU;

MAINGUENEAU, 2004, p. 246) e passou a ser largamente utilizado no ensino-aprendizagem

de línguas estrangeiras, chegando algumas tipologias, como a elaborada por Van Ek e

Alexander, a citar quase 70 funções diferentes (BROWN, 1987).

Esclarecemos, no entanto, que não adotamos o quadro de funções proposto por

Halliday ou outro lingüista, uma vez que, as funções aqui apresentadas emanam dos próprios

textos analisados, conforme as suas especificidades discursivas, isto é, “suas finalidades, suas

metas”, enquanto gênero literário.

Procuramos não perder de vista a perspectiva de trabalhar, a partir das informações

obtidas com a análise dos dados, no campo do ensino de língua inglesa. Desse modo,

passamos, em seguida, à análise das ocorrências da heterogeneidade discursiva, identificadas

nos romances, a partir das referências culturais.
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2.1 A heterogeneidade discursiva em Jane Eyre: os discursos da cultura bíblica26

26 Para as citações da Bíblia, adotamos a edição publicada pela Gamma Editorial e Gráfica e a edição publicada
pela Zondervan Publishing House em língua portuguesa e língua inglesa, respectivamente.



58

A relação entre o discurso do romance e outros discursos está representada, no

primeiro grupo de fragmentos analisados, pela relação entre o discurso do romance e o

discurso bíblico, melhor ilustrada pelo romance Jane Eyre. As ocorrências analisadas podem

ser apresentadas no Quadro 3, a seguir:

Quadro 3: A heterogeneidade discursiva em Jane Eyre: os discursos da cultura bíblica

As referências à cultura bíblica e suas funções

(1) Repreender por conduta moral considerada imprópria

(2) Aconselhar sobre conduta moral considerada adequada

(3) Ilustrar uma situação real

(4) Institucionalizar um evento social

(5) Fazer uma reflexão de ordem filosófica
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2.1.1 Repreender por conduta moral considerada imprópria

A remissão a um certo aspecto da cultura religiosa, a partir da relação entre o discurso

do romance e o discurso bíblico, tem, em alguns fragmentos selecionados, o objetivo de

repreender por uma conduta moral imprópria, de acordo com a interpretação dada aos

princípios religiosos cristãos impostos à época, como vemos a seguir:

“‘That proves you have a wicked heart; and you must pray to God to change it: to give
you a new and clean one: to take away your heart of stone and give you a heart of
flesh.’”

          (Jane Eyre, cap. 4, p. 53-54)

“Isso prova que você tem um coração maligno; deve orar para que Deus o mude: para
que ele lhe dê um coração novo e limpo: leve embora seu coração de pedra e o
substitua por um de verdade.”

    (Jane Eyre, cap. 4, p. 50)

No primeiro exemplo selecionado, Jane Eyre, após afirmar não gostar dos Salmos da

Bíblia e não considerá-los interessantes, é repreendida por Mr Brocklehurst, o qual ordena que

ela rogue a Deus para transformá-la numa pessoa melhor, uma vez que, para ele, Jane tem “a

wicked heart”.

Para além do posto, isto é, a voz de Mr Brocklehurst, identificamos uma série de

pressupostos, que podem ser atribuídos ao enunciador da verdade religiosa. Procuramos

relacionar os enunciados postos com possíveis enunciados implícitos, como se segue:

a) “That proves you have a wicked heart”:

Existem corações malignos e corações não malignos.

b) “and you must pray to God to change it”:

O coração pode ser mudado;

Deus muda o coração humano;

Para mudar o coração, deve-se orar a Deus.
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c) “to give you a new and clean one”:

Existem corações velhos e corações novos;

Existem corações sujos e corações limpos;

Deus dá corações novos e limpos;

Corações velhos podem ser renovados;

Corações sujos podem ser limpos.

d) “to take away your heart of stone and give you a heart of flesh”:

Existem corações de pedra e corações de carne;

Corações de pedra podem ser levados embora;

Um coração de carne pode ser dado a alguém;

Deus leva embora o coração de pedra de alguém que ora;

Deus dá um coração de carne a alguém que ora.

É possível identificar que Mr Brocklehurst usa o discurso indireto livre ao afirmar:

“and you must pray to God to change it: to give you a new and clean one: to take away your

heart of stone and give you a heart of flesh”, fragmento que nos remete a Ezequiel 36:26: “I

will give you a new heart and put a new spirit in you; I will remove from you your heart of

stone and give you a heart of flesh”27. Percebemos aqui, também, uma pequena reformulação

do trecho bíblico, ao haver uma mudança de enunciadores, ou seja, de Mr Brocklehurst para

Deus.

Com objetivo semelhante, Mr Brocklehurst refere-se, no próximo exemplo, à

necessidade de manter Jane Eyre sob observação das professoras, as quais deverão disciplinar

o seu comportamento:

27 “Dar-vos-ei um coração novo e porei um novo espírito no meio de vós, tirarei da vossa carne o coração de
pedra e dar-vos-ei um coração de carne.”
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“‘Deceit is, indeed, a sad fault in a child,’ said Mr Brocklehurst; ‘it is akin to
falsehood, and all liars will have their portion in the lake burning with fire and
brimstone; she shall, however, be watched, Mrs Reed. I will speak to Miss Temple and
the teachers.’”

     (Jane Eyre, cap.4, p. 55)

“– O fingimento é uma falta grave numa criança – disse o Sr. Brocklehurst – ; é
parente da falsidade, e todos os mentirosos têm seu lugar garantido no lago fervente de
fogo e enxofre; no entanto, Srª Reed, ela será vigiada. Vou falar com a sra. Temple e
as professoras.”

(Jane Eyre, cap.4, p. 50-51)

A voz do personagem não se separa da voz do discurso bíblico, indicando um caso de

discurso indireto livre, sem que haja uma marca explícita de identificação entre o discurso

citante e o discurso citado.

Como podemos observar, Mr Brocklehurst utiliza o termo “deceit”, definindo-o como

“akin to falsehood,” e considerando-o como “a sad fault in a child”. Compreende, desse

modo, o fingimento e a falsidade como defeitos de caráter, que devem ser punidos “in the lake

burning with fire and brimstone”, numa referência ao inferno, local de punição, de acordo

com determinada interpretação dos preceitos da cultura bíblica, o que pode ser demonstrado

quando identificamos que ao afirmar “and all liars will have their portion in the lake burning

with fire and brimstone”, o enunciador nos remete a Apocalipse 21:8: “But the cowardly, the

unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the

idolaters and all liars – their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the

second death”28.

Em outro momento, numa das suas visitas à “instituição”, Mr Brocklehurst procura

orientar a srta. Temple, uma das suas professoras, sobre como proceder com relação à

disciplina das alunas, especialmente sobre um lanche extra que teria sido servido a algumas

delas, comentando o seguinte:

28 “Mas, pelo que toca aos tímidos, aos incrédulos, aos execráveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos
feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no tanque ardente de fogo e de enxofre: o que é
a segunda morte.”
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“A brief address on those occasions would not be mistimed, wherein a judicious
instructor would take the opportunity of referring to the sufferings of the primitive
Christians; to the torments of martyrs; to the exhortations of our blessed Lord Himself,
calling upon His disciples to take up their cross and follow Him; to His warnings that
man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth
of God; […].”

(Jane Eyre, cap.7, p. 95-96)

“Nessas condições, não seria imprópria uma breve preleção, na qual uma instrutora
sensata faria valer a oportunidade para uma referência aos sofrimentos dos primeiros
cristãos; aos tormentos dos mártires, às exortações de próprio Nosso Senhor
abençoado, convocando seus discípulos a tomarem suas cruzes e segui-lo, às suas
advertências de que nem só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra que
procede da boca de Deus; [...].”

(Jane Eyre, cap.7, p. 89-90)

Mr Brocklehurst baseia todo o seu enunciado no discurso bíblico, em tom punitivo. Ao

sugerir o assunto sobre o qual a professora deve falar às alunas, o personagem comenta: “a

judicious instructor would take the opportunity of referring to the sufferings of the primitive

Christians; to the torments of martyrs; to the exhortations of our blessed Lord Himself”,

impondo, desse modo, ao orfanato uma educação pautada na cultura religiosa de base cristã.

O enunciador, também nesse caso, utiliza-se do discurso indireto livre ao explicitar

que está usando as palavras de Deus, nos seguintes fragmentos: “calling upon His disciples to

take up their cross and follow Him; to His warnings that man shall not live by bread alone,

but by every word that proceedeth out of the mouth of God”. Essses fragmentos retomam o

texto bíblico, onde se lê: “Then Jesus said to his disciples, “If anyone would come after me,

he must deny himself and take up his cross and follow me”29 (Mateus 16:24) e “Jesus

answered, “It is written: ‘Man does not live on bread alone, but on every word that comes

from the mouth of God’”30 (Mateus 4:4).

Mr Brocklehurst continua, no exemplo seguinte, como parte da sua visita de inspeção,

orientando a srta. Temple, professora da “instituição”, sobre como proceder, dessa vez com

relação ao modo de vestir e ao corte dos cabelos das meninas.

29 “Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e
siga-me.”
30 “Ele, porém, respondendo-lhe, disse: Está escrito: “Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que
sai da boca de Deus.”
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“‘Madam’, he pursued, ‘I have a Master to serve whose kingdom is not of this world:
my mission is to mortify in these girls the lusts of the flesh; to teach them to clothe
themselves with shamefacedness and sobriety, not with braided hair and costly
apparel; […].’”

                                                                                                              (Jane Eyre, cap. 7, p. 97)

“– Senhorita – prosseguiu ele –, tenho um Senhor a servir cujo reino não é deste
mundo: minha missão é mortificar nessas meninas os desejos da carne, ensiná-las a se
vestirem com modéstia e sobriedade, não a se arrumarem com cabelos trançados e
trajes caros; [   ].”

    (Jane Eyre, cap. 7, p. 91)

Ao afirmar em discurso direto, “I have a Master to serve whose kingdom is not of

this world”, fica subentendido que o enunciador refere-se a Jesus, o que pode ser constatado

em João 18:36, no seguinte trecho: “Jesus said, “My kingdom is not of this world. If it were,

my servants would fight to prevent my arrest by the Jews. But now my kingdom is from

another place”31. Percebemos, também, que Mr Brocklehurst utiliza-se do recurso da

paráfrase, na medida em que diz algo equivalente ao que já foi dito no versículo bíblico.

31 “Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo; se o meu reino fosse deste mundo, certamente que os meus
ministros se haviam de esforçar para que eu não fosse entregue aos judeus; mas o meu reino não é daqui.”
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2.1.2 Aconselhar sobre conduta moral considerada adequada

Identificamos, em alguns casos, que alguns personagens procuram apresentar

conselhos baseados na verdade religiosa. A amiga de Jane Eyre, Helen Burns, por exemplo,

tenta controlá-la no seu desejo de reagir contra a rigidez da disciplina imposta por Mr

Brocklehurst, a qual são submetidas todas as alunas do orfanato, alertando-a para o perigo de

tomar qualquer atitude de rebeldia, conforme observamos a seguir:

“‘Probably you would do nothing of the sort: but if you did, Mr Brocklehurst would
expel you from the school; that would be a great grief to your relations. It is far better
to endure patiently a smart which nobody feels but yourself, than to commit a hasty
action whose evil consequences will extend to all connected with you; and besides, the
Bible bids us return good for evil.’”

    (Jane Eyre, cap. 6, p. 85)

“- Provavelmente não faria nada assim: mas se fizesse, o sr. Brocklehurst a expulsaria
da escola: isso seria uma grande tristeza para a sua família. É muito melhor suportar
com paciência uma dor aguda que ninguém além de você sente, do que cometer uma
ação impensada cujas terríveis conseqüências se estendam a todos os que estão ligados
a você; e, além disso, a Bíblia diz que devemos retribuir o mal com o bem.”

    (Jane Eyre, cap. 6, p. 79)

Helen Burns lança mão do discurso indireto livre ao afirmar “the Bible bids us return

good for evil”. O personagem mostra que está se apoiando na voz da Bíblia, porém apropria-

se das palavras bíblicas, fazendo uma paráfrase da idéia expressa, conforme comprovamos

ao comparar com o trecho original, em Romanos 12: 21: “Do not be overcome by evil, but

overcome evil with good”32.

No exemplo adiante, com base nas palavras bíblicas, Helen Burns procura convencer

Jane Eyre a manter uma atitude de aceitação às regras impostas pelo orfanato dirigido por Mr

Brocklehurst:
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“‘Read the New Testament, and observe what Christ says, and how He acts; make his
word your rule, and His conduct your example.’

‘What does he say?’

‘Love your enemies; bless them that curse you; do good to them that hate you and
despitefully use you.’”

    (Jane Eyre, cap. 6, p. 88)

“  Leia o Novo Testamento, e observe o que o Cristo diz e como Ele age; faça da
palavra dEle a sua lei, e da conduta dEle o seu exemplo.

 O que Ele diz?
 Ame os seus inimigos, abençoe os que o amaldiçoam, faça o bem para aqueles que

o odeiam e o usam com malícia.”

    (Jane Eyre, cap. 6, p. 82)

O personagem, ao afirmar que está utilizando as palavras de Cristo no Novo

Testamento, utiliza-se do discurso indireto livre ao adaptar, no fragmento “Love your

enemies; bless them that curse you; do good to them that hate you and despitefully use you”,

um trecho bíblico encontrado em Mateus 5:44: “But I tell you: Love your enemies and pray

for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven”33.

32 “Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.”
33.“Eu, porém, digo-vos: Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam
e vos perseguem.”
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2.1.3 Ilustrar uma situação real

Nos fragmentos, abaixo analisados, os personagens lançam mão de alguma referência

bíblica que consideram apropriada para ilustrar as situações que eles estão vivendo naquele

momento, relacionando um trecho bíblico às suas vidas. No primeiro exemplo, Jane Eyre faz

uma reflexão, comparando a sua nova vida em Lowood com a sua vida em família, quando

morava em Gateshead. Ela afirma:

“Well has Solomon said – ‘Better is a dinner of herbs where love is, than a stalled ox
and hatred therewith.’

I would not now have exchanged Lowood with all its privations for Gateshead and its
daily luxuries.”

  (Jane Eyre, cap. 8, p. 112)

“Bem disse Salomão: ‘Mais vale um jantar de ervas onde existe amor do que um boi
gordo servido com ódio.’
Eu agora não trocaria Lowood, com todas as suas privações, por Gateshead e seus
luxos diários.”

  (Jane Eyre, cap. 8, p. 106)

O fragmento “Better is a dinner of herbs where love is, than a stalled ox and hatred

therewith” assemelha-se a um dos provérbios de autoria de Salomão, rei de Israel e autor do

livro dos Provérbios: “Better a meal of vegetables where there is love than a fattened calf with

hatred” (Provérbios 15:17).

Observamos, também, que, ao empregar o referido provérbio, assim como no

fragmento “I would not now have exchanged Lowood with all its privations for Gateshead

and its daily luxuries”, fica subentendido que o personagem dá mais importância aos valores

morais e espirituais do que aos bens materiais, o que permite ao leitor fazer certas inferências

sobre o caráter e a personalidade de Jane Eyre.

Em outra situação, ao ser descoberta toda a verdade sobre o seu primeiro casamento,

Mr Rochester, após impedimento de seu casamento com Jane Eyre, apresenta a sua verdadeira

esposa, apontando diferenças ao compará-la com Jane.
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“Compare these clear eyes with the red balls yonder – this face with that mask – this
form with that bulk; then judge me, priest of the gospel and man of the law, and
remember with what judgement ye judge ye shall be judged! Off with you now, I must
shut up my prize.”

(Jane Eyre, cap. 26, p. 418)

“Comparem estes olhos cristalinos com aquelas bolas vermelhas ali, este rosto com
aquela máscara, esta forma com aquele vulto amorfo; depois podem me julgar,
sacerdote do evangelho e homem da lei, e lembrem-se de que como julgardes sereis
julgados! Agora dêem o fora. Preciso trancafiar minha prenda.”

(Jane Eyre, cap. 26, p. 406)

O enunciador utiliza-se do discurso indireto livre ao inserir no seu enunciado uma

expressão do discurso bíblico, isto é, “with what judgement ye judge ye shall be judged”,

remetendo o leitor para Mateus 7:1-2: “Do not judge, or you too will be judged. For in the

same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be

measured to you”34.

Com o uso do travesão duplo em “Compare these clear eyes with the red balls yonder

– this face with that mask – this form with that bulk [...]”, Mr Rochester insere um comentário

na sua própria fala como que utilizando as expressões “ou melhor” ou “isto é”, empregando,

desse modo, o recurso da modalização autonímica. É possível identificar, ainda, a ironia

empregada por Mr Rochester ao chamar a sua esposa de “prize”, como se a considerasse algo

valioso, produzindo, assim, um enunciado invalidado por ele mesmo.

No próximo exemplo, Mr Rochester expressa o seu encantamento com Jane Eyre,

explicando o quanto ela tem lhe feito bem nos últimos tempos.

“‘You mocking changeling – fairy-born and human bred! You make me feel as I have
not felt these twelve months. If Saul could have had you for his David, the evil spirit
would have been exorcised without the aid of the harp.’”

     (Jane Eyre, cap. 37, p. 621-622)

34 “Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois, segundo o juízo com que julgardes, sereis julgados; e com a
medida que tiverdes medido, vos medirão também a vós.”
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“  Sua mutante zombeteira; nasceu fada e cresceu gente! Você me faz sentir como não
me senti nesses últimos doze meses. Se Saul pudesse ter tido você como o seu Davi, o
espírito maligno teria sido exorcizado sem o auxílio da harpa.”

(Jane Eyre, cap. 37, p. 602)

A partir de uma paráfrase, feita pelo enunciador, no fragmento “If Saul could have

had you for his David, the evil spirit have been exorcised without the aid of the harp”, o leitor

é remetido à voz da Bíblia em 1 Samuel 16:23: “Whenever the spirit from God came upon

Saul, David would take his harp and play. Then relief would come to Saul; he would feel

better, and the evil spirit would leave him”35. Desse modo, fica subentendido que, para Mr

Rochester, Jane exerce junto a ele o mesmo papel que Davi exercia junto a Saul, deixando-o

livre e feliz, atribuindo a Jane a capacidade de restituir-lhe a paz e o equilíbrio.

35 “Todas as vezes portanto que o espírito maligno enviado pelo Senhor se apoderava de Saul, Davi tomava a
harpa, e a tocava-a com a mão; e Saul sentia alívio e achava-se melhor, porque o espírito maligno retirava-se
dele.”
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2.1.4 Institucionalizar um evento social

No próximo exemplo, o discurso bíblico é utilizado para institucionalizar um evento

social, o casamento, por exemplo, o qual sem o reconhecimento do representante da religião,

não tem valor legal.

Portanto, com o objetivo de oficializar uma união, a partir dos padrões religiosos, por

ocasião do casamento de Mr Rochester e Jane Eyre, o padre utiliza o discurso estabelecido

pela instituição religiosa, uma vez que, para tal, é só na pessoa do sacerdote, no uso da palavra

de Deus, que a união é validada. Veja-se o exemplo abaixo:

“‘I require and charge you both (as ye will answer at the dreadful day of judgement,
when the secrets of all hearts shall be disclosed), that if either of you know any
impediment why ye may not lawfully be joined together in matrimony, ye do now
confess it; for be ye well assured that so many as are coupled together otherwise than
God’s Word doth allow, are not joined together by God, neither is their matrimony
lawful.’”

     (Jane Eyre, cap. 26, p. 410-411)

“  Eu peço e ordeno a ambos (pois deverão prestar contas no terrível Dia do Juízo,
quando os segredos de todos os corações serão revelados), que se algum dos dois
conhecer algum impedimento a que sejais unidos legitimamente em matrimônio,
deveis confessá-lo agora; pois podeis ter certeza de que tantos quantos se unem de
outra maneira, exceto a que a palavra de Deus permite, não são unidos por Deus, e seu
matrimônio não é legítimo.”

(Jane Eyre, cap. 26, p. 399)

No enunciado do padre, há uma mistura da sua voz com a voz da Bíblia, representando

a palavra de Deus, o que caracteriza o uso do discurso indireto livre, com a presença de dois

enunciadores. Do fato, encontram-se na Bíblia recomendações explícitas sobre o assunto em

“Matrimônio e deveres recíprocos dos esposos cristãos” (Efésios 5:21), assim como em

Marcos 10:9: “Therefore what God has joined together, let man not separate”36 e Mateus 19:6:

“So they are no longer two, but one. Therefore what God joined together, let man not

separate”37, idéia também expressa pelo enunciador, no romance, em “for be ye otherwise

36 “Portanto não separe o homem o que Deus uniu.”
37 “Por isso, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus juntou.”
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than God’s Word doth allow, are not joined together by God, neither is their matrimony

lawful”.

Quanto ao fragmento entre parênteses “(as ye will answer at the dreadful day of

judgement, when the secrets of all hearts shall be disclosed)”, inserido pelo enunciador como

comentário no seu próprio enunciado, fica caracterizado o uso da modalização autonímica.

O leitor é remetido, nesse caso, a Mateus 25:31: “When the Son of Man comes in his glory,

and all the angels with him, he will sit in his throne in heavenly glory”38, versículo do trecho

bíblico intitulado “Descrição do juízo final”.

38 “Quando pois vier o Filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará sobre o trono
da sua majestade.”



71

2.1.5 Fazer uma reflexão de ordem filosófica

Nos fragmentos abaixo, identificamos alguns comentários sobre a condição humana, a

existência do espírito e de uma nova vida após a morte. As reflexões, feitas por alguns

personagens, estão orientadas pela leitura que eles fazem da Bíblia.

A seguir, St John Rivers faz a leitura de trechos da Bíblia, em que há referência à

vinda de Deus, para pôr fim a todos os sofrimentos enfrentados, pelo homem, na Terra.

“[…]: as he sat there, bending over the great old Bible, and described from its page the
vision of the new heaven and the new earth  told how God would come to dwell with
men, how He would wipe away all tears from their eyes, and promised that there
should be no more death, neither sorrow nor crying, nor any more pain, because the
former things were passed away.”

(Jane Eyre, cap. 35, p. 591)

“[...]: debruçando-se sobre a grande e velha Bíblia, descrevendo a partir da página a
visão do novo céu e da nova terra – contando como Deus viria para habitar entre os
homens, como Ele enxugaria de seus olhos toda lágrima, prometendo que não haveria
mais morte, nem luto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas seriam
passadas.”

(Jane Eyre, cap. 35, p. 573)

Percebe-se que o enunciado encontra-se em discurso indireto livre, numa

combinação da voz da Bíblia com a voz do próprio personagem, como podemos constatar ao

compararmos alguns fragmentos do exemplo citado com alguns trechos bíblicos:

a) “the vision of the new heaven and the new earth” e Apocalipse 21:1: “Then I saw a

new heaven and a new earth, passed away, and there was no longer any sea”39;

b) “God would come to dwell with men” e Apocalipse 21:3: “And I heard a loud voice

from the throne saying, “Now the dwelling of God is with men, and he will live with

them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God”40;

39 “Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não
existia.”
40 “Ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens; habitará com
eles, eles serão o seu povo e o mesmo Deus com eles será o seu Deus; [...].”
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c) “He would wipe away all tears from their eyes, and promised that there should be

no more death, neither sorrow nor crying, nor any more pain, because the former

things were passed away” e Apocalipse 21:4: “He will wipe every tear from their eyes.

There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things

has passed away”41.

Jane Eyre, no próximo exemplo, após enfrentar um período de indecisão sobre

acompanhar St John em sua viagem de catequese pela Índia ou voltar para Thornfield Hall na

tentativa de reencontrar Mr Rochester, decide-se pela segunda opção:

“‘My spirit’, I answered mentally, ‘is willing to do what is right; and my flesh, I hope,
is strong enough to accomplish the will of Heaven, when once that will is distinctly
known to me. At any rate, it shall be strong enough to search  enquire  to grope an
outlet from this cloud of doubt, and find the open day of certainty.’”

(Jane Eyre, cap. 36, p. 597)

“‘Meu espírito’, respondi mentalmente, ‘está pronto para fazer o que é certo; e minha
carne, espero, é forte o suficiente para realizar o desígnio do céu, uma vez que esse
desígnio esteja claro para mim. De qualquer forma, será forte o suficiente para
procurar – investigar – encontrar tateando uma saída desta nuvem de dúvida, e
encontrar um dia aberto de certeza.”

(Jane Eyre, cap. 36, p. 579)

No enunciado de Jane, fica subentendido que ela compreende que o ser humano é

composto de corpo e espírito: “‘My spirit’, I answered mentally, ‘is willing to do what is

right; and my flesh, I hope, is strong enough to accomplish the will of Heaven”, fazendo

presente a voz da Bíblia como em “[...] May your whole spirit, soul and body be kept

blameless at the coming of our Lord Jesus Christ”42 (I Tessalonicenses 5:23).

Jane atribui ao espírito a decisão de “to do what is right” e “accomplish the will of

Heaven”, dixando subentendido que, para ela, o seu corpo é apenas seguidor do espírito,

41 “[...] enxugar-lhes-á todas as lágrimas dos seus olhos; e não haverá mais morte, nem luto, nem clamor nem
mais dor, porque tudo isso passou.”
42 “[...] que todo o vosso espírito, a alma e o corpo, se conservem sem culpa para a vinda de Nosso Senhor Jesus
Cristo.”
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como sugerido em Gálatos 5:25: “Since we live by the Spirit, let us keep in step with the

Spirit”43.

É possível perceber a ocorrência de modalização autonímica no fragmento “At any

rate, it shall be strong enough to search  enquire  to grope an outlet from this cloud of

doubt, and find the open day of certainty”, ao identificarmos a utilização do recurso

tipográfico do travesão duplo, como se o enunciador estivesse à procura de um termo para

expressar o seu pensamento de modo mais preciso.

43 “Se vivemos pelo Espírito, conduzamo-nos também pelo espírito.”
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2.2 A heterogeneidade discursiva em The mill on the Floss: os discursos da cultura

letrada

Diferentemente de Jane Eyre, que explora principalmente o discurso bíblico, em The

mill on the Floss, estabelecem-se relações com diferentes discursos. A autora faz citação de

vários autores, personagens ou obras, pertencentes ao referencial da cultura letrada da época.

Antes de discutirmos os fragmentos selecionados, apresentamos, no Quadro 4, um resumo da

organização das ocorrências selecionadas.

Quadro 4: A heterogeneidade discursiva em The mill on the Floss: os discursos da cultura letrada

As referências à cultura letrada e suas funções

(1) Opinar sobre determinada leitura

(2) Demonstrar conhecimento

(3) Ilustrar uma situação real

(4) Demonstrar o desejo/ a importância de adquirir mais conhecimento
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2.2.1 Opinar sobre determinada leitura

Nos três fragmentos, apresentados a seguir, a remissão, feita a um outro discurso,

apresenta-se em discurso direto, nos dois primeiros fragmentos, e em discurso indireto, no

terceiro. Com os títulos das obras marcados por itálico, o autor lança mão de um recurso

tipográfico para destacar citações de outros autores. No primeiro caso, é apontada a

inadequação da leitura da obra citada, e nos dois últimos, a sua adequação.

No próximo exemplo, o Sr. Riley faz um comentário, após Maggie, sob olhar atento

do Sr. Tulliver, seu pai, e do próprio Sr. Riley, descrever algumas peripécias do Diabo nas

gravuras da obra The History of the Devil. Na sua voz, o Sr. Rilley, homem de boa educação,

expressa a sua opinião sobre o quanto considera desaconselhável, para  Maggie, a leitura da

obra mencionada: “The History of the Devil, by Daniel Defoe; not quite the right book for a

little girl”.

“Mr Tulliver had listened to this exposition of Maggie’s with petrifying wonder.

‘Why, what is it the wench has got hold on?’ he burst out at last.

‘The History of the Devil, by Daniel Defoe; not quite the right book for a little girl,’
said Mr Riley. ‘How came it among your books, Tulliver?’”

     (The mill on the Floss, book one, cap. 3, p. 14)

“O Sr. Tulliver estava petrificado ao escutar a narrativa da filha.
 – Que raio de livro é este que a cachopa arranjou? – explodiu, por fim.
 – É A História do Diabo, do Daniel Defoe. Não é um livro próprio para uma menina –
respondeu o Sr. Riley. – Como é que ele se encontra entre os seus livros, Sr.Tulliver?”

                                                                                 (O moinho à beira do rio, v.I, cap. 3, p. 20)

Daniel Defoe (1660 - 1731), como jornalista que era, utilizou-se de uma linguagem

clara e objetiva para expressar as suas opiniões sobre os fatos. Em obras documentais, o autor

evitou recursos estilísticos, para deter-se numa “série de eventos plausíveis” (1978, p.183),

seja em Robinson Crusoe, seja em Moll Flanders. Dissidente da Igreja da Inglaterra,  Defoe

escreveu, além de The History of the Devil, publicada em 1726, A System of Magic e The

History and Reality of Apparitions, que tratam de estudos sobre o demônio, o qual, para ele,

era uma criatura viva que assumia formas humanas.
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O exemplo de The mill on the Floss, portanto, faz referência ao discurso literário de

Daniel Defoe, ao mesmo tempo em que, na voz de um dos personagens, apresenta um ponto

de vista que aponta a inadequação da leitura de The History of the Devil para uma jovem, a

partir dos padrões religiosos da época.

Em resposta ao comentário do Sr. Riley sobre a impropriedade da leitura de The

History of the Devil para Maggie, o Sr. Tulliver procura explicar-se sobre a aquisição de

alguns livros mais apropriados que foram comprados juntamente com a obra citada: “There’s

Jeremy Taylor’s Holy Living and Dying among ’em; I read in it often of a Sunday”, conforme

no próximo exemplo.

“‘Why, it’s one o’ the books I bought at Partridge’s sale. They was all bound alike –
it’s a good binding, you see – and I thought they’d be all good books. There’s Jeremy
Taylor’s Holy Living and Dying among ’em; I read in it often of a Sunday’ […]”.

           (The mill on the Floss, book one, cap. 3, p. 14-15)

“  Ora, foi um dos livros que eu comprei na loja do Partridge. Estavam todos
encadernados da mesma maneira, é uma encadernação boa, e eu pensei que eram todos
bons. Entre eles veio também As Vidas e Mortes Sagradas, do Jeremias Taylor.
Costumava lê-lo muito aos domingos.”

         (O moinho à beira do rio , v.I, cap. 3, p. 20)

O uso do travesão duplo no fragmento “They was all bound alike – it’s a good

binding, you see – and I thought they’d be all good books”, caracteriza a modalização

autonímica, quando o enunciador insere um comentário na sua própria fala.

O Sr. Tulliver refere-se ao discurso de Jeremy Taylor (1613-1667), na menção da obra

Rules and Exercises of Holy Living and Dying. Uma das maiores obras religiosas em língua

inglesa, ela serviu como um manual para os cristãos, contendo orientações sobre como

desenvolver virtudes e se livrar dos vícios e tentações, além de orações sobre os deveres

cristãos44. Escritor religioso, empenhado na fé anglicana, Jeremy Taylor é “um dos

44 Cf. The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge. Disponível em:
<http://www.ccel.org/php/disp.php3?authorID=Schaff&bookID=encyc11&page=284>. Acesso em: 15 dez.
2004.
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expositores mais empenhados, ainda que bastante despojado da fé anglicana, que a literatura

inglesa possui” (BURGESS, 2003, p.134). Conhecido como “The Chrysostom of England”,

Taylor publicou também The Liberty of Propesying, Ductor Dubtantium e Sermons.

No próximo exemplo, o narrador descreve o momento em que Mrs Glegg, após

discussão com o marido, procura recolher-se para leitura. Ao considerarmos Saint’s

Everlasting Rest, como o livro escolhido por Mrs Glegg para ser lido naquele determinado

momento, identificamos, como subentendido, tratar-se de uma leitura apropriada para

momentos de crise e onde Mrs Glegg buscará conforto, a partir das suas crenças religiosas.

“Mrs Glegg walked across the room to the small bookcase and took down Baxter’s
Saint’s Everlasting Rest, which she carried with her upstairs.”

 (The mill on the Floss, book one, cap. 12, p. 126)

“A Sra. Glegg dirigiu-se para a estante dos livros, depois de atravessar a sala; pegou
no Descanso Eterno dos Santos, de Baxter, que levou consigo para o andar de cima.”

      (O moinho à beira do rio, v.I, cap. 12, p. 161)

De fato, The Saint’s Everlasting Rest é do autor e teólogo inglês Richard Baxter

(1615-1691). A referência ao texto de Baxter diz respeito ao tema religioso, ao qual se dedica

o autor na extensa obra, que teve na sua versão original seiscentas e quarenta e oito páginas.

Longe de casa e doente, Baxter tinha como única fonte de consulta a Bíblia, quando se

dedicou, em The Saint’s Everlasting Rest, a uma reflexão sobre o descanso eterno. Várias

outras obras de sua autoria também trataram do tema religioso, como The Reformed Pastor, A

Call to the Unconverted e Christian Directory
45.

45 Cf. DALE, Tedder. The Richard Baxter Homepage. Disponível em:
<http://members.aol.com/augusteen/Baxter.htm/>. Acesso em: 16 dez. 2004.
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2.2.2 Demonstrar conhecimento

Nos fragmentos desta sequência, os personagens procuram demonstrar conhecimento

da cultura letrada. Percebemos que a necessidade de mostrar erudição, na citação de vários

autores e obras nas suas conversas informais, tem o objetivo, em alguns momentos, de

impressionar aos outros, o que indica que a sociedade, dessa época, atribuía à instrução uma

grande importância.

No primeiro exemplo selecionado, Maggie procura mostrar ao Sr. Riley a variedade

dos livros que possui, uma vez que ele questiona se ela não lê livros mais apropriados que The

History of the Devil de Daniel Defoe.

“‘Oh yes’ said Maggie, reviving a little in the desire to vindicate the variety of her
reading,’ ‘I know the reading in this book isn’t pretty – but I like the pictures, and I
make stories to pictures out of my own head, you know. But I’ve got Aesop’s Fables,
and a book about kangaroos and things, and the Pilgrim’s Progress.’”

     (The mill on the Floss, book one, cap. 3, p. 15)

“ Tenho, tenho!  respondeu a Maggie, tornou-se mais viva, no desejo de demonstrar
a variedade dos livros que lia. Sei que este livro não é muito bonito. Mas gosto das
gravuras e ponho-me a inventar histórias da minha cabeça para cada uma delas sabia?
Mas também tenho Fábulas de Esopo e um livro sobre os cangurus e outras coisas,
tenho também o Pilgrim’s Progress...”.

                                                                     (O moinho à beira do rio, v.I, cap. 3, p. 21)

Em resposta ao Sr. Riley, Maggie afirma que possui outros livros: “But I’ve got

Aesop’s Fables, and a book about kangaroos and things, and the Pilgrim’s Progress”. A

menção a Aesop’s Fables nos remete ao discurso do fabulista grego Esopo (+/- 620 - 560

a.C.), assim como a menção a Pilgrim’s Progress nos remete ao discurso de John Bunyan

(1628 - 1688). Ambas as referências são feitas em discurso direto, sendo o itálico empregado

para marcar os títulos.

Esopo tem o seu nome e a história da sua vida cercados de mistério, não se sabendo ao

certo o seu lugar de nascimento, havendo várias lendas sobre as circunstâncias da sua morte.

As fábulas de Esopo foram inicialmente compiladas por um monge bizantino do século XIV,

Maximus Planudes, e passaram por diversas adaptações e traduções em várias línguas até
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serem reunidas pelo francês Jean de La Fontaine e publicadas entre 1668 e 1694, o que o

tornou conhecido no mundo inteiro. A linguagem simples e bem-humorada das fábulas

apresenta conselhos sobre lealdade, generosidade e virtudes do trabalho, em personagens que

são animais representando o comportamento humano46.

A segunda obra citada, Pilgrim’s Progress, foi publicada em 1678 e trata da história

de uma peregrinação, considerada “a travessia do difícil caminho para a salvação”

(BURGESS, 2003, p.37). Escritor que atingiu grande popularidade, John Bunyan baseava-se

na Bíblia, para criar as suas imagens. Nessa obra, um cristão viaja, percorrendo o Vale de

Lágrimas, o Vale da Humilhação e o Vale da Sombra da Morte, até alcançar o seu destino, a

Cidade Eterna. Na segunda parte do livro, a sua esposa Cristiana, juntamente com os seus

filhos, viajam pelo mesmo caminho.

Diferentemente do exemplo anterior, o próximo apresenta-se na forma de discurso

indireto livre, com o personagem fazendo uso de uma paráfrase para resumir as aventuras

dos heróis bíblicos e dos heróis gregos.

“‘Oh, there are very fine stories of that sort about the Greeks – about the heroes of
early times who killed the wild beasts, as Samson did. And in the Odyssey – that’s a
beautiful poem – there’s a more wonderful giant than Goliath – Polypheme, who had
only one eye in the middle of his forehead; and Ulysses, a little fellow, but very wise
and cunning, got a red-hot pine-tree and stuck it into this one eye and made him roar
like a thousand bulls.’’’

    (The mill on the Floss, book two, cap.3, p. 165)

“–Oh! Há muitas coisas como essas na Grécia: os heróis dos primeiros tempos, que
matavam feras, como fez Sansão. E a Odisséia – é um poema lindíssimo – apresenta
um gigante mais extraordinário do que Golias: foi Polifemo, que tinha um olho só no
meio da testa; e Ulisses, um homem pequeno, mais muito esperto e cheio de astúcia,
arranjou uma vara aguçada de pinheiro, cuja ponta reduziu a carvão a arder e lha
meteu no tal olho no meio da testa; fê-lo roncar e rugir como um milhar de touros.”

   (O moinho à beira do rio, v.I, cap.3, p.206-207)

46 Cf. Aesop. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Aesop>. Acesso em 15 dez. 2004.
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Acontece que Tom e Philip passam a ser companheiros de estudo, uma vez que Philip

também se torna aluno do Sr. Stelling.  Na medida em que trocam informações sobre heróis

da literatura grega e da história dos judeus, Philip comenta sobre os heróis Davi, Golias e

Sansão, assim como sobre o gigante Polifemo e o herói Ulisses.

Os três primeiros são heróis bíblicos, sendo Davi um jovem pastor de ovelhas que

gosta de louvar a Deus e Golias um gigante filisteu que profere blasfêmias contra Deus.

Golias acabou sendo derrotado por uma pedra certeira de Davi47. Quanto a Sansão, trata-se de

um homem muito forte, tendo os filisteus que usarem sua esposa Dalila para descobrir o

segredo das suas forças48.

Ao citar a Odisséia, Philip refere-se ao discurso de Homero, que teria nascido, de

acordo com o historiador grego Heródoto, em 850 a.C. A Odisséia, obra dividida em 24

cantos, narra a vida doméstica da Grécia, além de viagens e aventuras. No trecho da obra,

descrito por Philip, o herói grego Ulisses enfrenta o gigante Polifemo, aproveitando o seu

sono e vazando-lhe o seu único olho, podendo, assim, libertar-se, juntamente com seus

companheiros, da caverna, onde eram mantidos aprisionados pelo gigante49.

Ainda nesse exemplo, é possível reconhecer um caso de modalização autonímica no

fragmento “And in the Odyssey – that’s a beautiful poem – there’s a more wonderful giant

than Goliath – Polypheme […]”, uma vez que o enunciador faz um comentário que está entre

travessões duplos.

O próximo exemplo refere-se à cena em que Philip traz consigo uma obra que faz

Maggie recordar o tempo em que possuía seus próprios livros e tinha uma vida feliz, antes da

sua família arruinar-se:

47 Cf. Davi e Golias. Disponível em: <http://www.agrodata.com.br/detalheprod.asp?id=718>. Acesso em: 18
dez. 2004.
48 Cf. Sansão e Dalila. Disponível em: <http://www.agrodata.com.br/detalheprod.asp?id=733>. Acesso em: 18
dez. 2004.
49 Cf. Odisséia. Disponível em: <http://www.geocities.com/Athens/4539/odisseia.html>. Acesso em: 18 dez.
2004.
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“Maggie had looked at the back too and saw the title; it revived an old impression with
over mastering force.

‘The Pirate,’ she said, taking the book from Philip’s hand. ‘Oh, I began that once; I
read to where Minna is walking with Cleveland, and I could never read the rest.’”

    (The mill on the Floss, book five, cap.1, p. 312)

“A Maggie olhou também para a capa e leu o título: fez-lhe recordar impressões antigas
com uma violência dominadora.
 – O Pirata! – Disse ela, tirando-lho da mão. – Comecei uma vez a lê-lo; e li até o ponto
em que a Minna vai passear com o Cleveland, e nunca mais consegui ler o resto.”

          (O moinho à beira do rio, v.II, cap.1, p. 47)

A partir da menção à obra The Pirate, marcada em itálico, e aos nomes dos

personagens Minna e Cleveland, em discurso direto, somos remetidos ao texto de Walter

Scott (1771-1832). The Pirate, publicado em 1821, foi escrito, a partir de uma viagem que o

autor fez à Escócia, como convidado de uma comissão que inspecionava faróis escoceses. A

ação se passa em Shetland e Orkney, no século XVII e o enredo conta à história de Basil

Mertoun, que, traído pela esposa, se torna pirata. Mordaunt, filho da esposa de Basil, salva

Cleveland de um naufrágio. Cleveland e Minna se apaixonam, mas não ficam juntos50.

No exemplo a seguir, Maggie, Lucy e Stephen conversam sobre assuntos variados.

Maggie parece impressionar-se com as demonstrações de intelectualidade de Stephen,

namorado da sua prima Lucy:

“Did Lucy intend to be present at the meeting of the Book Club next week? was the
next question. Then followed the recommendation to choose Southey’s Life of Cowper,

unless she were inclined to be philosophical and startle the ladies of St Ogg’s by voting
for one of the of the Bridgewater Treatises.”

     (The mill on the Floss, book six, cap.2, p. 389)

“A Lucy tencionava assistir a reunião do Clube do Livro que se realizaria na semana
seguinte? – foi a primeira pergunta. Depois seguiu-se o recomendar do livro Vida de

Cowper, de Southey, excepto se ela gostasse de assuntos filosóficos e quisesse fazer a
admiração das senhoras de St. Ogg’s, preferindo um dos Tratados de Bridgewater.”

        (O moinho à beira do rio, v.II, cap.2, p. 135)

50 Cf. Walter Scott. Disponível em: <http://www.walterscott.lib.ed.ac.uk/works/novels/pirate.html>. Acesso em:
20 dez. 2005.
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A referência do narrador, em discurso indireto, a Robert Southey (1774-1843), poeta

inglês, diz respeito à obra Cowper (1833). Southey também se dedicou a temas do mundo

islâmico e da Índia, como em Thalaba the Destroyer (1801) e The Curse of Kehama (1810),

respectivamente.

Há, ainda, nesse exemplo, menção aos Tratados de Bridgewater, publicações de

autoria do Rev. Francis Henry Egerton, último Conde de Bridgewater51.

51 Cf. Os Tratados de Bridgewater. Disponível em: <http://www.logoshop.hpg.ig.com.br/APOtrat.htm>. Acesso
em: 20 dez. 2004.
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2.2.3 Ilustrar uma situação real

Nessa seqüência de fragmentos, ora o narrador, ora o personagem, faz referência a

personagens da literatura, com a intenção de ilustrar fatos das suas vidas, trazendo a literatura

para os contextos das suas vidas práticas.

No próximo exemplo, o discurso do narrador sugere que o Sr. Tulliver terá que aceitar

os acontecimentos que serão o resultado de imposições do destino, das quais não há como

fugir. Numa combinação da voz do enunciador com a voz do filósofo grego, identificamos

dois enunciadores, o que nos leva a identificar um caso de discurso indireto livre.

“Mr Tulliver had a destiny as well as Oedupus, and in this case he might plead, like
Oedipus, that his deed was inflicted on him rather than commited by him.”

 (The mill on the Floss, book one, cap. 13, p. 130)

“O Sr. Tulliver trazia um “fado” consigo, tal qual o velho Édipo, e neste caso, como
aconteceu com o velho rei grego, o seu procedimento tinha de recair sobre ele mesmo,
de preferência a ser executado por ele.”

       (O moinho à beira do rio, v.I, cap.13, p. 166)

O narrador refere-se à mitologia grega, na figura de Édipo, personagem da tragédia de

Sófocles (496 a 406 a.C.), para comparar a situação enfrentada pelo personagem grego com a

situação vivida pelo personagem Sr. Tulliver. As afirmações de que “O Sr. Tulliver trazia um

“fado” consigo [...]”(“Mr Tulliver had a destiny [...]”) e “[...] o seu procedimento tinha de

recair sobre ele mesmo, de preferência a ser executado por ele” (“[...] his deed was inflicted

on him rather than commited by him.”), assemelham-se à situação vivida por Édipo.

O rei grego nasceu sob a previsão de um oráculo que afirmava que ele representava

perigo para o seu pai Laio, rei de Tebas. Abandonado pelo pai, Édipo é encontrado por um

pastor e criado pelo rei Políbios. Anos depois, ao envolver-se numa briga, Édipo mata todas

as pessoas, inclusive o seu pai verdadeiro, o rei Laios, sem sabê-lo. Mais tarde Édipo desposa
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a viúva do rei Laios, sua mãe, Jocasta. Quando descobrem a verdade, Jocasta se mata e Édipo

arranca os próprios olhos, fazendo-se cumprir o destino52.

Em outro exemplo, transcrito abaixo, Maggie faz confidências a Lucy sobre o seu

relacionamento com Philip e os impedimentos que tem que enfrentar tanto da parte do seu

irmão Tom como da parte do pai de Philip.

“‘There, Lucy, you have had my story,’ said Maggie, smilling, with the tears in her
eyes. ‘You see I am like Sir Andrew Aguecheek – I was adored once.’ ‘Ah, now
I see how it is you know Shakespeare and everything, and have learned so much since
you left school, which always seemed to me witchcraft before – part of your general
uncanniness,’ said Lucy.”

     (The mill on the Floss, book six, cap.3, p. 396)

“ – E aqui tens Lucy, a minha história – disse a Maggie, com um sorriso e lágrimas nos
olhos. – Como vês, sou um segundo Sir. Andrew Aguecheek: fui muito amada outrora.
 – Vejo que conheces Shakespeare muito bem e aprendeste muito desde que saíste do
colégio, o que sempre me pareceu um feitiço e, em parte, a tua falta de astúcia – disse a
Lucy.”

        (O moinho à beira do rio, v.II, cap.3, p. 144)

Maggie cita o Sir Andrew Aguecheek, personagem da peça teatral Twelfth Night, de

autoria de William Shakespeare (1564-1616), para ilustrar a sua experiência de vida. A

comédia Twelfth Night (1601-1602) conta a história de Viola, que, sobrevivente de um

naufrágio, se disfarça de homem, por quem Olivia se apaixona. Há, também, Sir Toby Belch,

tio de Olivia, e Sir Andrew Aguecheek e Malvolio, pretendentes à mão de Olivia53.

Em discurso direto, percebe-se um destaque em itálico na palavra I, no fragmento

“You see I am like Sir Andrew Aguecheek – I was adored once”. O uso de itálico, nesse caso,

deve-se ao fato de o personagem estar procurando chamar atenção sobre a sua pessoa,

provavelmente devido ao fato de desejar enfatizar que até alguém como ela pode ser amada.

52 Cf. Édipo Rei. Disponível em: <http://www.geocities.com/Athens/4539/edipo.html?200530>. Acesso em: 16
dez. 2004.
53 Cf. Sir Andrew Aguecheek. Disponível em: <http://www.whonameit.com/doctor.cfm/150.html>. Acesso em:
20 dez. 2004.
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2.2.4 Demonstrar o desejo/ a importância de adquirir mais conhecimento

Nos fragmentos transcritos abaixo, está demonstrada a importância da literatura na

vida das pessoas, no sentido de amenizar as suas dores e orientá-las na sua vida prática.

Maggie, no próximo exemplo, procura uma maneira de amenizar a tristeza que passou

a envolver a sua família e o seu dia-a-dia. A menção a Walter Scott (1771-1832) e Lord

Byron (1788-1824) remete o leitor às vozes desses autores.

“Sometimes Maggie thought she could have been contented with absorbing fancies; if
she could have had all Scott’s novels and all Byron’s poems, then perhaps she might
have found happiness enough to dull her sensibility to her actual daily life.”

   (The mill on the Floss, book four, cap.3, p. 291)

“Às vezes a Maggie pensava que se devia contentar absorvendo-se na fantasia: quem
lhe dera possuir todos os romances de Walter Scott e os poemas de Byron! Era
possível que, com eles, pudesse ter felicidade bastante para entorpercer a sua
sensibilidade perante a vida do dia-a-dia.”

          (O moinho à beira do rio, v.II, cap.3, p. 24)

O exemplo, em discurso indireto livre, mostra que o narrador não se limita a relatar a

situação vivida pelo personagem Maggie, mas procura absorver os pensamentos dela, como

que falando pela sua voz.

No caso do texto de Walter Scott, há poemas sobre o cenário e a história da Escócia e

romances históricos em que os conflitos religiosos e políticos servem de pano de fundo para a

vida das pessoas comuns. Dentre várias obras, Walter Scott é autor dos poemas The Lay of the

Last Ministrel, Marmion e The Lady in the Lake e dos romances Rob Roy e Ivanhoe.

Quanto a Lord Byron, sua obra trata de uma poesia autocentrada, algumas vezes lírica,

outras vezes satírica. Byron foi especialmente satírico na sua obra-prima Don Juan, publicada

entre 1819 e 1824, totalizando 16 cantos.

No exemplo abaixo, o narrador descreve o momento em que Maggie examina vários

livros, na tentativa de encontrar algo interessante para ler até que termina achando, por acaso,

um livro, até então, desconhecido para ela.
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“[…] but Thomas à Kempis – the name had come across her in her reading, and she
felt the satisfaction which everyone knows, of getting some ideas to attach to a name
that strays solitary in the memory.”

   (The mill on the Floss, book four, cap.3, p. 293)

“[...] Thomas de Kempis? – surgiu o nome enquanto lia os títulos e sentiu-se satisfeita,
todos têm sentido tal satisfação, por certo, ao poderem conseguir ligar ideias a um
nome que vagueava sozinho na sua memória.”

          (O moinho à beira do rio, v.II, cap.3, p. 27)

Trata-se possivelmente de Imitation of Christ, de autoria de Thomas de Kempis (1379

ou 1380-1471), nascido na cidade alemã de Colônia. Nessa obra, de caráter espiritual, Kempis

procura aconselhar o leitor, por meio de uma linguagem coloquial, a ter uma vida voltada para

valores espirituais, baseados nos ensinamentos de Jesus Cristo54.

Como no exemplo anterior, as vozes do narrador e do personagem parecem se

misturar, caracterizando a presença de dois enunciadores, ou seja, do discurso indireto livre.

No exemplo que se segue, o narrador descreve como Maggie se sente em relação a

alguns clássicos que haviam feito parte das suas leituras no passado, mas acabaram sendo

substituídos por leituras mais espiritualistas.

“The old books, Virgil, Euclid, and Aldrich – that wrinkled fruit of the tree of
knowledge – had been all laid by, for Maggie had turned her back on the vain ambition
to share the thoughts of the wise.”

   (The mill on the Floss, book four, cap.3, p. 298)

“O velho Virgílio, o Euclídes e o Aldrich – esses frutos rugosos da árvore da sabedoria
– haviam sido todos postos de lado; a Maggie voltara as costas à ambição vã de
partilhar os pensamentos dos sábios.”

          (O moinho à beira do rio, v.II, cap.3, p. 33)

No discurso do narrador, há referência a obras dos seguintes autores: Virgílio (70 a.C.

- 19 a.C.), autor do poema Eneida, escrito em doze livros,  para  contar  a história da fundação

54 Cf. Imitation of Christ. Disponível em: <http://www.newadvent.org/cathen/07674c.htm>. Acesso em: 19 dez.
2004.
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de Roma55; Euclides (300 a.C.), autor do texto de matemática Os Elementos, composto por

treze livros56, e Henry Aldrich (1647-1710), teólogo e filósofo inglês, autor do livro de lógica

Compendium Artis Logicae, além de compositor de vários hinos de igreja57.

No discurso indireto, o narrador introduz o travessão duplo para inserir um

comentário sobre os livros mencionados – “that wrinkled fruit of the tree of knowledge” –,

caracterizando o uso da modalização autonímica.

55 Cf. Eneida. Disponível em: <http://victorian.fortunecity.com/postmodern/135/eneida.htm>. Acesso em: 22
dez. 2004.
56 Cf. Euclides. Disponível em <http://www..mat.puc-rio.br/~inicient/biografias/euclides.htm>. Acesso em: 22
dez. 2004.
57 Cf. Henry Aldrich. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Aldrich>. Acesso em: 22 dez. 2004.
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2.3 A heterogeneidade discursiva em Great expectations: os discursos da cultura

urbana

No romance Great expectations, destacam-se as relações estabelecidas com o mundo

social da Londres vitoriana, no qual se insere a obra. Apresentamos, no Quadro 5, as funções

das ocorrências que serão discutidas, logo em seguida:

Quadro 5: A heterogeneidade discursiva em Great expectations: os discursos da cultura urbana

As referências à cultura urbana e suas funções

(1) Descrever lugares

(2) Descrever pessoas

(3) Descrever acontecimentos
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2.3.1 Descrever lugares

Nos quatro fragmentos, a seguir, o narrador descreve aspectos físicos de dois locais na

Londres vitoriana. Inicialmente, o leitor é apresentado ao mercado Smithfield e, depois, à

prisão de Newgate, tanto nas suas redondezas como no seu interior.

Narrados em primeira pessoa, os dois primeiros fragmentos, a seguir, se apresentam

em discurso indireto. No primeiro caso, Pip vai a Londres para se encontrar com o seu tutor,

o advogado Jaggers. Como não o encontra em seu escritório, resolve fazer um passeio pela

cidade, enquanto espera que ele retorne. Nesse passeio, passa por Smithfield, pela Catedral de

São Paulo e acaba chegando à Prisão de Newgate, onde é levado por um funcionário da

justiça:

“When I told the clerk that I would take a turn in the air while I waited, he advised me
to go round the corner and I should come into Smithfield. So, I came into Smithfield;
and the shameful place, being all asmear with filth and fat and blood and foam, seemed
to stick to me.”

          (Great expectations, cap. 20, p. 152)

“Ao dizer ao empregado que ia tomar um pouco de ar fresco enquanto esperava,
aconselhou-me que desse volta à esquina e fosse sair no Smithfield. Fui dar, pois,
naquele lugar indecente, cheio de imundície, de gordura, de sangue, e de espuma, que
pareciam agarrar-se a minha carne.”

              (As grandes esperanças, cap. 20, p. 152)

Pip descreve Smithfield como “the shameful place, being all asmear with filth and fat

and blood and foam”. De fato, em 1868, foi construído o prédio do Smithfield Market58, um

dos mais antigos mercados de carnes de Londres. A sujeira do lugar, retratada no trecho

citado, porém comum ao resto da cidade, devia-se à existência de esgotos coletivos e ao fato

de as atividades, como cozinhar e lavar roupa, ocorrerem na rua, somando-se aos rebanhos de

carneiros e bois e à carne exposta no mercado. Tudo isso causava uma falta de limpeza

generalizada e contribuía para a fama de Londres como “a cidade mais malcheirosa da

Europa”(CHARLOT; MARX, 1995, p.55).
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Um outro aspecto da cidade, comentado por Pip no exemplo a seguir, diz respeito ao

uso de palha sobre o calçamento: “I found the roadway covered with straw to deaden the

noise of passing vehicles”. Tal procedimento devia-se ao terrível barulho provocado pelas

rodas de ferro dos veículos em contato com as ruas da City, pavimentadas com granito.

“So I rubbed it off with all possible speed by turning into a street where I saw the great
black dome of St Paul's bulging at me from behind a grim stone building which a
bystander said was Newgate Prison. Following the wall of the jail, I found the roadway
covered with straw to deaden the noise of passing vehicles; and from this, and from the
quantity of people standing about, smelling strongly of spirits and beer, I inferred that
the trials were on.”

         (Great expectations, cap. 20, p. 152)

“Escapei dali, logo, a toda velocidade, torcendo por uma rua de onde vi a grande
cúpula negra da catedral de São Paulo, avultando diante de mim por trás de um
sombrio edifício de pedra, que um transeunte me disse ser a Prisão de Newgate.
Seguindo o muro da prisão, vi que o calçamento estava coberto de palha para
amortecer o ruído dos veículos que passavam, e disto, e da quantidade de gente que
havia pelos arredores, cheirando fortemente a álcool e cerveja, deduzi que os
julgamentos prosseguiam.”

              (As grandes esperanças, cap. 20, p. 152)

Newgate Prison59, “a grim stone building”, como refere-se Pip, passou por uma

reforma em 1856, com o objetivo de ser uma prisão moderna, que adotaria o novo sistema

penitenciário. O prédio ficava vizinho ao Central Criminal Court, conhecido como Old

Bailey, onde eram julgados os criminosos, acusados dos crimes mais graves. Pip, ao se

aproximar daquela área, percebe o movimento, comentando: “Following the wall of the jail

[...] from the quantity of people standing about, smelling strongly of spirits and beer, I

inferred that the trials were on”, remetendo o leitor ao ambiente de indisciplina, em que

ocorriam os julgamentos a época.

Ao entrar na prisão de Newgate, Pip, personagem principal e narrador, emite

impressões que se confundem com a voz do funcionário da justiça, fazendo uso, portanto, do

discurso indireto livre.

58 Cf. Smithfield Market. Disponível em: <http://www.globalhotelindex.net/City/london-uk/shopping-
markets/food/Smithfield-markets-lindon.asp>. Acesso em: 2 ago. 2005.
59 Cf. Newgate Prison. Disponível em: <http://www.richard.clarck32.binternet.co.uk/newgate.html>. Acesso em:
2 ago. 2005.
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“As I declined the proposal on the plea of an appointment, he was so good as to take
me into a yard and show me where the gallows was kept, and also where people were
publicly whipped, and then he showed me the Debtors' Door, out of which culprits
came to be hanged; heightening the interest of that dreadful portal by giving me to
understand that ‘four on’em’ would come out at that door the day after tomorrow at
eight in the morning to be killed in a row.”

         (Great expectations, cap. 20, p. 152)

“Como declinasse da proposta, alegando um encontro, teve a amabilidade de levar-me a
um pátio e mostrar-me onde se guardava o cadafalso, e também onde eram os réus
publicamente açoitados. Em seguida, mostrou-me a Porta dos Devedores, pela qual os
condenados saíam para ser enforcados, e realçou o interesse daquele espantoso pórtico,
dando-me a entender que, dois dias depois, deveriam por ali sair "quatro deles", às oito
horas da manhã, para serem executados, um depois do outro.”

      (As grandes esperanças, cap. 20, p. 152-153)

A visita à prisão de Newgate revela o uso de práticas de enforcamento e tortura,

adotadas pelo sistema penitenciário inglês no período vitoriano, conforme descrito, por Pip,

no seguinte fragmento: “and show me where the gallows was kept, and also where people

were publicly whipped”. Doze criminosos chegavam a ser enforcados nos cadafalsos, ao

mesmo tempo, tendo o último enforcamento ocorrido em 1902. O pórtico conhecido por The

Debtor’s door60 também foi mostrado a Pip: “and then he showed me the Debtors' Door”,

através do qual os acusados saíam para serem enforcados nos dias de enforcamentos públicos.

O ambiente de desordem, até mesmo com a venda de bebida alcoólica dentro do

presídio, também é retratado por Pip, em discurso indireto, do seguinte modo:

“It was visiting time when Wemmick took me in; and a potman was going his rounds
with beer; and the prisoners behind bars in yards, were buying beer, and talking to
friends; and a frouzy, ugly, disorderly, depressing scene it was.”

         (Great expectations, cap. 32, p. 239)

“Quando Wemmick me fêz entrar, era hora de visita e um taverneiro andava à roda
com cerveja; os presos, atrás das grades dos pátios, compravam-lha e falavam com os
amigos; tudo aquilo constituía uma cena escandalosa, suja, horrenda e deprimente.”

 (As grandes esperanças, cap. 32, p. 239)

60 Newgate Prison. Disponível em: <http://www.richard.clarck32.binternet.co.uk/newgate.html>. Acesso em: 2
ago. 2005.
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Realmente, se o prisioneiro podia pagar, era possível obter muitas facilidades dentro

dessas prisões, tais como: ficar em cela individual, alimentar-se de uma comida de melhor

qualidade, receber visitas, ter animais de estimação, receber e enviar cartas e obter livros,

entre outras.61

61 A Victorian prison. Disponível em:
<http://www.learningcurve.gov.uk/snapshots/snapshots24/snapshot24.htm>. Acesso em: 17 out. 2005.
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2.3.2 Descrever pessoas

A justiça, nos dois fragmentos, selecionados a seguir, está representada nas pessoas do

minister of justice62 e do Lord Chief Justice63. O primeiro era encarregado do policiamento e

de manter a ordem pública, sendo também responsável pelo sistema jurídico; o segundo,

intitulado Lord Chief Justice, era o juiz. No primeiro exemplo, Pip relata as palavras do

policial em discurso indireto:

“While I looked about me here, an exceedingly dirty and partially drunk minister of
justice asked me if I would like to step in and hear a trial or so: informing me that he
could give me a front place for half a crown, whence I should command a full view of
the Lord Chief Justice in his wig and robes - mentioning that awful personage like
waxwork, and presently offering him at the reduced price of eighteen pence.”

         (Great expectations, cap. 20, p. 152)

“Achava-me eu olhando à minha volta, quando um funcionário da justiça, sumamente
sujo e algo ébrio, perguntou-me se eu gostaria de entrar para assistir a um ou dois
julgamentos, informando-me de que poderia facilitar-me um lugar de frente por meia
coroa, do qual poderia dominar o espetáculo do Presidente do Tribunal com sua
peruca e sua toga; falava desse terrível personagem como se se tratasse de uma figura
de cera, acabando por oferecer-me pelo reduzido preço de dezoito pence.”

             (As grandes esperanças, cap. 20, p. 152)

Segundo afirma Pip sobre o oficial de justiça, “he could give me a front place for half

a crown, whence I should command a full view of the Lord Chief Justice”. Esse fragmento

mostra ao leitor que o representante da justiça tenta vender-lhe um bom lugar, de onde Pip

pudesse assistir aos julgamentos, o que denuncia a corrupção dentro da polícia da Londres

vitoriana.

Além disso, segundo Pip, o oficial de justiça, apresenta-se fisicamente de modo

inadequado, vestido em roupas que não lhe pertenciam, conforme pode-se ver no exemplo a

seguir, em seu depoimento pessoal, em discurso indireto:

62 Cf. Justice Minister. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Minister_of_justice>.  Acesso em: 12 out.
2005.
63 Cf. Lord Chief Justice of England and Wales. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Lord_ Chief_
Justice _of_ England _and_ Wales>. Acesso em: 12 out. 2005.
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“This was horrible, and gave me a sickening idea of London: the more so as the Lord
Chief Justice’s proprietor wore (from his hat down to his boots and up again to his
pocket-handkerchief inclusive) mildewed clothes, which had evidently not belonged to
him originally, and which, I took it into my head, he had bought cheap of the
executioner. Under these circumstances I thought myself well rid of him for a
shilling.”

  (Great expectations, cap. 20, p. 152-153)

“Aquilo era horrível, e fez conceber de Londres uma idéia repugnante, tanto mais
quanto aquele que dispunha do Presidente do Tribunal Supremo usava (do chapéu até
as botas, incluído o lencinho do bolso) roupas mofadas, que evidentemente não lhe
pertenciam a princípio, tendo-se-me afigurado que as teria adquirido a baixo preço das
mãos do verdugo. Nessas circunstâncias, considerei-me afortunado por livrar-me de
sua presença por um xelim.”

                                                                         (As grandes esperanças, cap. 20, p. 153)

Ao inserir entre parênteses, na sua própria fala, um comentário sobre a aparência do

homem da justiça, podemos observar um caso de modalização autonímica. Nos dois

fragmentos, a seguir, também em discurso indireto, o personagem central descreve o aspecto

físico dos presos.

No próximo exemplo, Pip precisa retornar a sua cidade, uma vez que, segundo Joe, a

senhorita Havisham deseja falar-lhe. Na viajem, ele tem, como companhia, na mesma

carruagem dois presidiários.

“At that time it was customary to carry Convicts down to the dock-yards by stage-
coach. As I had often heard of them in the capacity of outside passengers, and had
more than once seen them on the high road dangling their ironed legs over the coach
roof, I had no cause to be surprised when Herbert, meeting me in the yard, came up
and told me there were two convicts going down with me.”

         (Great expectations, cap. 28, p. 208)

“Na ocasião, era hábito conduzir-se os condenados às docas, em diligência. Como ouvira
falar deles com freqüência, na qualidade de viajantes da imperial, e mais de uma vez os
vira em plena estrada, com suas pernas algemadas, balançando no ar, do alto do coche,
não tinha razão para surpreender-me ao ouvir Heriberto, que viera a meu encontro no
pátio, dizer que iam comigo dois presidiários.”

             (As grandes esperanças, cap. 28, p. 208)
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Com o comentário “At that time it was customary to carry Convicts down to the dock-

yards by stage-coach”  Pip remete o leitor à condição das docas em Londres,  assim  como  ao

tema do transporte dos presidiários. As docas eram consideradas “pela grandeza de suas

misérias e extensão, proporcional à imensidão e à riqueza de Londres” (CHARLOT; MARX,

1995, p.49). Superando os submundos de Marselha, Antuérpia e Paris, ali se encontravam

famílias que dormiam sob montes de fuligem e que buscavam na embriaguez a fuga para tanta

pobreza. Quanto aos presidiários, era comum, naquela época, transportá-los para as colônias,

procedimento adotado como forma de punição entre 1717 e 1857. No século XVIII, os presos

eram enviados para a América, porém, após a independência dos Estados Unidos, em 1776,

eles passam a ser transportados para a Austrália64.

O tratamento dado aos presos está expresso em vários trechos, ficando claro que os

convicts eram discriminados até mesmo na forma de serem transportados e algemados, com

grilhetas nos pés.

Em outro exemplo, destacam-se as vestimentas que, além de ridicularizá-los pelo

tamanho inadequado, conforme relato em outros trechos da obra, tinham o propósito de

chamar a atenção para os números nas costas, conforme as palavras de Pip: “The great

numbers on their backs, as if they were street doors [...]”.

“The great numbers on their backs, as if they were street doors; their coarse mangy
ungainly outer surface, as if they were lower animals; their ironed legs, apologetically
garlanded with pocket-handkerchiefs; and the way in which all present looked at them
and kept from them; made them (as Herbert had said) a most disagreeable and
degraded spectacle.”

         (Great expectations, cap. 28, p. 209)

“Os grandes números que levavam pintados nas costas, como se fossem portais de
uma rua; seu grosseiro aspecto exterior, desleixado, sarnento, como o de animais
inferiores; suas pernas aferrolhadas, envolvidas, como um consolo, em lenços, e a
forma pela qual todos os presentes os contemplavam, mantendo-se afastados deles,
convertiam-nos, como dissera Heriberto, no pior e mais desgraçado espetáculo.”

              (As grandes esperanças, cap. 28, p. 209)

64 Cf. Crime and Punishment: transportation. Disponível em:
<http://www.learningcurve.gov.uk/candp/punishment/g09/g09cs1.htm>. Acesso em: 12 out. 2005.
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A discriminação, assim como o preconceito do povo em geral, está expressa no modo

em que os presos são vistos, segundo o narrador, nos fragmentos seguintes: “as if they were

lower animals” e “in which all present looked at them and kept from them; made them […] a

most disagreeable and degraded spectacle”.
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2.3.3 Descrever acontecimentos

Os três fragmentos, que se seguem, descrevem momentos do julgamento do

personagem Magwitch, não mais narrados por Pip. No primeiro, o próprio Magwitch utiliza-

se do discurso direto, destacado pelo recurso tipográfico das aspas e introduzido por um

verbo dicendi, ao fazer menção das palavras de outro personagem, neste caso, o advogado:

“But, when the defence come on, then I see the plan plainer, for, says the counsellor
for Compeyson, ‘My lord and gentlemen, here you has afore you, side by side, two
persons as your eyes can separate wide; one, the younger, well brought up, who will be
spoke to as such; one, the elder, ill brought up, who will be spoke to as such; one, the
younger, seldom if ever seen in these here transactions, and only suspected; t’other, the
elder, always seen in ’em and always wi’ his guilt brought home. Can you doubt, if
there is but one in it, which is the one, and if there is two in it, which is much the worst
one?’”

          (Great expectations, cap. 42, p. 320)

“Mas quando veio a defesa, vi então mais claro todo o plano, pois o advogado disse,
referindo-se a Compeyson: ‘Milorde e cavalheiros: têm aqui diante, uma ao lado da
outra, duas pessoas que, com um só olhar, mostram ser diferentes; uma, a mais jovem,
bem educada, que assim se demonstrará; outra, a mais velha, mal educada e que
também o demonstrará; uma, a mais jovem, que raramente se tem visto nestes transes,
e de quem só se têm suspeitas; a outra, a mais velha, que sempre andou metida neles e
sempre com culpabilidade comprovada. Poderiam duvidar que não seja só uma pessoa
que esteja complicada nisto, e qual das duas pessoas é ela, se não é a pior?’”

              (As grandes esperanças, cap. 42, p. 318)

No julgamento, fica evidente a discriminação sofrida por Magwitch, dos dois, o réu

mais pobre. Enquanto Compeyson é considerado “well brought up”, Magwitch é apontado

como “ill brought up”, sendo o primeiro apenas suspeito das acusasões feitas: “seldom if ever

seen in these here transactions, and only suspected”, enquanto ele “always seen in ’em and

always wi’ his guilt brought home”.

Nos dois fragmentos, que se seguem, em discurso indireto livre, é possível

identificar, inserida na fala de Magwitch, a voz do advogado ao fazer a defesa de Compeyson.

As diferenças entre os dois acusados continuam a ser apontadas, destacando que somente um

deles, Compeyson, nesse caso, havia freqüentado uma escola e tinha amigos influentes, assim

como conhecia lugares considerados de bom nível.
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“And when it come to character, warn’t it Compeyson as had been to school, and
warn’t it his schoolfellows as was in this position and in that, and warn’t it him as had
been know'd by witnesses in such clubs and societies, and nowt to his disadvantage?
And warn’t it me as had been tried afore, and as had been know’d up hill and down
dale in Bridewells and Lock-Ups?”

         (Great expectations, cap. 42, p. 320)

“E quando chegou a vez da conduta, não era Compeyson quem fora à escola? Não
eram seus companheiros de colégio que estavam em tal e tal posição? Não era ele que
as testemunhas conheciam de tais e tais clubes e sociedades, sem que nada fosse
sabido contra ele? E não era eu que tinha sido processado antes e que todos conheciam
por haver andado de cárcere em cárcere?”

(Grandes esperanças, cap. 42, p. 318-319)

Magwitch, por outro lado, comenta “And warn’t it me as had been tried afore, and as

had been know’d up hill and down dale in Bridewells and Lock-Ups?” As chamadas

Bridewells65 eram também conhecidas como Houses of Correction, isto é, prisões para crimes

menos graves.

No próximo exemplo, Magwitch continua o seu relato até o momento da leitura da

sentença.

“And when we’re sentenced, ain’t it him as gets seven year, and me fourteen, and ain't
it him as the Judge is sorry for, because he might a done so well, and ain’t it me as the
Judge perceives to be a old offender of violent passion, likely to come to worse?”

         (Great expectations, cap. 42, p. 321)

“E quando nos leram a sentença, não foi ele quem recebeu sete anos, e eu quatorze, não
foi dele que se condoeu o juiz, porque poderia vir a portar-se bem, e não reconheceu o
juiz em mim um delinqüente contumaz, de paixões violentas, que possivelmente iria de
mal a pior?”

            (As grandes esperanças, cap. 42, p. 319)

Na sua narração, Magwitch nos faz crer que o julgamento estava direcionado, de modo

a considerá-lo o maior culpado, condenando-o a uma pena maior que a de Compeyson, e

65 Bedford GAOL – Glossary of terms. Disponível em:
<http://www.schools.bedfordshire.gov.uk/gaol/glossary.htm>. Acesso em 19 out. 2005.
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sugerindo a falta de seriedade da justiça inglesa no período vitoriano, a qual dava tratamento

diferenciado aos acusados.

No último exemplo, abaixo, ao retomar a narração em primeira pessoa, Pip assim

comenta sobre o anúncio da sentença: “At that time it was the custom […] to devote a

concluding day to the passing of Sentences, and to make a finishing effect with the Sentence

of Death”. À época, adotava-se o chamado capital punishment
66, isto é, a pena de morte,

como punição para um crime cometido, ou seja, uma capital offense. As execuções públicas,

quando se realizava a pena de morte, só cessaram em 1868.

“At that time it was the custom (as I learnt from my terrible experience of that
Sessions) to devote a concluding day to the passing of Sentences, and to make a
finishing effect with the Sentence of Death. But for the indelible picture that my
remembrance now holds before me, I could scarcely believe, even as I write these
words, that I saw two-and-thirty men and women put before the Judge to receive that
sentence together.”

         (Great expectations, cap. 56, p. 417)

“Naquela ocasião, era hábito (como fiquei sabendo pela terrível experiência daqueles
dias), dedicar o último dia à leitura das sentenças, causando um efeito final com as
sentenças de morte. Se não fosse pelo quadro indelével que a lembrança traz-me
agora, mal poderia crer, nem mesmo enquanto escrevo isso, que vi trinta e dois
homens e mulheres colocados ante o magistrado para escutar, ao mesmo tempo,
aquela sentença.”

     (Grandes esperanças, cap. 56, p. 416)

No exemplo, em discurso indireto, observamos o seguinte fragmento entre

parênteses: “as I learnt from my terrible experience of that Sessions”, caracterizando um caso

de modalização autonímica.

As sessions
67, às quais se refere Pip, como eram chamados os julgamentos, eram

eventos bastante concorridos pela sociedade da época e aconteciam oito vezes por ano, sendo

prática comum julgar grupos de acusados, detalhe observado por Pip na sua narração, ao

afirmar: “I saw two-and-thirty men and women put before the Judge to receive that sentence

together”. Do mesmo modo, as execuções também ocorriam em grupos.

66 Cf. Bedford GAOL – Glossary of terms. Disponível em:
<http://www.schools.bedfordshire.gov.uk/gaol/glossary.htm>. Acesso em: 19 out. 2005.
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2.4 Síntese analítica

Neste capítulo, procuramos mostrar o modo como o discurso dos romances

selecionados faz referência a outros discursos, manifestando, desse modo, o caráter

heterogêneo desse gênero discursivo. Os aspectos culturais, abordados pelos romances, foram

tratados como referências que nos conduziram até as ocorrências de heterogeneidade,

caracterizadas por mecanismos, como discurso direto, discurso indireto, discurso indireto

livre, modalização autonímica, pressupostos, subentendidos, ironia, paráfrase e as marcas

tipográficas de itálico e travessão.

Ao trabalhar com as categorias lingüísticas formais, procuramos dar conta do nível das

formas de heterogeneidade mais marcadas. Por outro lado, procuramos realizar um trabalho

interpretativo, principalmente, no que diz respeito às referências culturais presentes nas obras

pesquisadas. Acreditamos haver, desse modo, dado conta dos planos da heterogeneidade

mostrada e da heterogeneidade constitutiva, uma vez que ambos atuam conjuntamente na

enunciação, ora no seu interior, ora no seu exterior. O Quadro 6, a seguir, apresenta, de forma

resumida, as ocorrências encontradas nos fragmentos analisados. Não podemos deixar de

considerar que os aspectos culturais citados apontam para inúmeros outros, impossíveis de

serem apresentados num quadro de resumo como este, ou mesmo abordados nos limites de

uma pesquisa desta natureza.

67 Cf. Newgate Prison. Disponível em: <http://www.richard.clarck32.binternet.co.uk/newgate.html>. Acesso em:
2 ago. 2005.
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Quadro 6: A heterogeneidade discursiva em Jane Eyre, The mill on the Floss e Great expectations

Romance Referências culturais Ocorrências da
heterogeneidade

Jane Eyre Bíblia: Ezequiel 36:26,
Apocalipse 21:8, Mateus
16:24, Mateus 4:4, João
18:26, Romanos 12:21,
Mateus 5:44, Provérbios
15:17, Mateus 7:1-2, Samuel
16:23, Efésios 5:21, Marcos
10:9, Mateus 19:6, Mateus
25:31, Apocalipse 21:1,
Apocalipse 21:3, Apocalipse
21:4, I Tessalonicenses 5:23.

discurso direto
discurso indireto
discurso indireto livre
modalização autonímica
paráfrase
subentendidos
pressupostos
ironia
itálico

The mill on the Floss Autores: Daniel Defoe,
Jeremy Taylor, Richard
Baxter, Robert Southey,
William Shakespeare, Walter
Scott, Byron, Virgil, Euclid,
Aldrich, Thomas à Kempis.
Obras: The history of the
Devil, Holy living and dying,
Saint’s everlasting rest,
Aesop’s fables, Pilgrim’s
progress, Odyssey, The
pirate, Life of Cowper,
Bridgewater treatises.
Personagens: Samson,
Goliah, Polypheme, Ulysses,
Minna, Cleveland, Oedupus,
Sir Andrew Aguecheek.

discurso direto
discurso indireto
discurso indireto livre
modalização autonímica
paráfrase
subentendidos
itálico

Great expectations Lugares: Londres,
Smithfield Market, Newgate
Prison.
Pessoas: Minister of Justice,
Lord Chief Justice, presos.
Acontecimentos:
julgamento.

discurso direto
discurso indireto
discurso indireto livre
modalização autonímica

Nesse ponto da pesquisa, passaremos ao próximo capítulo, onde apresentamos

sugestões que venham a facilitar o processo de ensino-aprendizagem de inglês língua
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estrangeira, com base no que vimos, até agora, sobre a heterogeneidade no discurso literário.

Buscamos modos de incorporar os resultados da nossa análise a prática de sala de aula,

introduzindo, assim, os alunos a uma compreensão da língua, enquanto discurso, a partir das

referências culturais.
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33 AATTIIVVIIDDAADDEESS CCOOMM TTEEXXTTOOSS LLIITTEERRÁÁRRIIOOSS EEMM AAUULLAA DDEE LLÍÍNNGGUUAA

IINNGGLLEESSAA

Neste capítulo, procuramos tratar de questões de ordem prática. Inicialmente,

optamos por apontar algumas orientações gerais, para, em seguida, apresentarmos as nossas

sugestões de atividades em sala de aula. As orientações gerais dizem respeito aos princípios

teórico-metodológicos que o professor deverá levar em consideração na aplicação das

atividades. Dada a relevância de tais princípios, uma vez que eles são a base das opções que

fizemos ao longo dos anos da nossa prática em sala de aula de língua inglesa, consideramos

oportuno explicitá-los.

Antes, porém, de entrar nessa discussão, consideramos relevante chamar a atenção

sobre as orientações para o ensino-aprendizagem de inglês língua estrangeira do ponto de

vista da LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assim como dos PCNEM

– Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio) e dos PCN+ Ensino Médio: orientações

educacionais complementares aos parâmetros curriculares nacionais.

Finalizaremos este capítulo apresentando as sugestões de atividades para a sala de

aula de inglês língua estrangeira.
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3.1 Cultura e texto literário no ensino-aprendizagem de inglês língua estrangeira: os

documentos oficiais

Primeiramente, comentaremos alguns aspectos que servem de base para os

documentos analisados, e, em seguida, concentraremos a nossa atenção na orientação sobre o

tratamento a ser dado à cultura e ao texto literário, no ensino de língua inglesa, de acordo com

os documentos oficiais que regem o ensino no Brasil.

Os PCN+ Ensino Médio (Brasil, 2002), documento com orientações para a educação

nacional, complementam aquelas estabelecidas pelos PCNEM (Brasil, 2000) e pela LDBEN

(Brasil, 2004). Segundo os PCN + Ensino Médio (Brasil, 2002, p. 8), o “antigo ensino

médio”,  no Brasil, – que, para nós, ainda é realidade até os dias atuais em vários contextos

brasileiros – era baseado nas tradições pré-universitária e profissionalizante.

Na versão pré-universitária, que tinha o objetivo de preparar o aluno para o ensino

superior, prevalecia a divisão disciplinar do aprendizado, de modo que os aspectos culturais e

práticos do ensino ficavam em segundo plano. Na versão profissionalizante, desenvolvia-se o

treinamento de competências específicas, suprimindo-se uma educação de caráter geral.

A partir dessas constatações, as novas orientações para o ensino sugerem que o

aprendizado passe a considerar dois pontos: a) as disciplinas devem estar vinculadas aos

aspectos gerais e b) as competências de ordem prática devem estar ligadas às visões de

mundo.

No caso do ensino de línguas estrangeiras, segundo os PCNEM, a legislação da

primeira metade do século XX já indicava “o caráter prático que deveria possuir o ensino de

línguas estrangeiras vivas” (Brasil, 2000, p. 25). Sabemos, entretanto, que o ensino de língua

inglesa, no Brasil, quase sempre esteve baseado no estudo da língua escrita de forma

descontextualizada, utilizando-se da memorização das formas gramaticais, quase que

exclusivamente.   Tal característica do ensino de inglês se deve principalmente a fatores como

a inadequada formação de professores da área, assim como a carência de materiais didáticos

apropriados. O aspecto da praticidade, que aponta para um novo rumo na educação brasileira,

também está destacado logo no Artigo 1º da LDBEN, a saber: “A educação escolar deverá

vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” (Brasil, 2004, p. 27).
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Comentados os aspectos de base, passamos a nos deter no tratamento dado a questão

da cultura, iniciando pela LDBEN (Brasil, 2004, p. 27-28). Observamos, logo no Artigo 1º, a

afirmação seguinte: “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”, assim

como no Artigo 3º, que discorre sobre os princípios que regem o ensino, encontra-se a

“liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o

saber”, definindo-se, desse modo, o lugar da cultura nos processos educativos nacionais.

Do mesmo modo, mais adiante, ao tratar da educação superior, no Artigo 43 da

LDBEN (Brasil, 2004, p. 41-42), estão explicitadas as finalidades desse nível:

“Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e

do pensamento reflexivo”;

“Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da

cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio

em que vive”;

“Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do

ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação”;

“Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional

e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos

que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do

conhecimento de cada geração”;

“Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da

pesquisa científica e tecnologia geradas na instituição”.

Fica, portanto, desse modo, estabelecido pela LDBEN, o lugar da cultura no ensino.

Cabe-nos lembrar da necessidade da elaboração de atividades de sala de aula que possam

contemplar a perspectiva da cultura, apresentada nos referidos documentos.
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Como ponto de partida da discussão mais recente sobre os caminhos da educação no

país, em especial para a área de ensino-aprendizagem de língua inglesa, parece-nos relevante

observar a definição de linguagem constante nos PCNEM (Brasil, 2000, p. 5). A linguagem,

está ali, portanto, compreendida, resumidamente, do seguinte modo:

A linguagem é “transdisciplinar”;

A linguagem é utilizada com o fim de elaborar e compartilhar significados;

A linguagem é “produto e produção cultural”.

O mesmo documento define o papel do ensino-aprendizagem de Línguas

Estrangeiras Modernas no ensino médio, ao afirmar que “[...] uma língua é o veículo de

comunicação de um povo por excelência e é através de sua forma de expressar-se que esse

povo transmite sua cultura, suas tradições, seus conhecimentos” (Brasil, 2000, p. 30),

acrescentando que “Entender-se a comunicação como uma ferramenta imprescindível no

mundo moderno, com vistas à formação profissional, acadêmica ou pessoal, deve ser a grande

meta do ensino de Línguas Estrangeiras Modernas no Ensino Médio” (Brasil, 2000, p. 31).

Portanto, tanto na concepção de linguagem como na definição do papel do processo

de ensino-aprendizagem está colocado, de forma explícita, o papel atribuído à cultura nos

PCNEM.

Como resultado das atualizações que deram origem à elaboração dos PCN+ Ensino

Médio (Brasil, 2002, p. 94-103), o ensino de línguas estrangeiras passa a ser inserido na área

das Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, juntamente com Língua Portuguesa, Arte,

Educação Física e Informática. Três eixos, para onde convergem às competências, são

propostos: Representação e Comunicação, Investigação e Compreensão e Contextualização

sócio-cultural, conforme sistematizamos as informações nos Quadros 7, 8 e 9.
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Quadro 7: Eixo Representação e Comunicação

Conceitos Competências

Linguagem verbal, não-verbal e
digital

Signo e símbolo

Denotação e conotação

Gramática

Texto

Interlocução

Protagonismo

Utilizar linguagens nos três níveis
de competência: interativa,
gramatical e textual.

Ler e interpretar.

Colocar-se como protagonista na
produção e recepção de textos.

Quadro 8: Eixo Investigação e Compreensão

Conceitos Competências

Análise e síntese

Correlação

Integração

Identidade

Classificação

Informação versus redundância

Hipertexto

Metalinguagem

Analisar e interpretar no contexto
de interlocução.

Reconhecer recursos expressivos
das linguagens.

Identificar manifestações culturais
no eixo temporal, reconhecendo
momentos de tradição e de
ruptura.

Emitir juízo crítico sobre as
manifestações culturais.

Identificar-se como usuário e
interlocutor de linguagens que
estruturam uma identidade cultural
própria.

Analisar metalingüisticamente as
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diversas linguagens.

Aplicar tecnologias da informação
em situações relevantes.

Quadro 9: Eixo Contextualização sócio-cultural

Conceitos Competências

Cultura

Globalização versus localização

Arbitrariedade versus motivação
dos signos e símbolos,
negociação de sentidos

Significado e visão de mundo

Ética e cidadania

Conhecimento: construção
coletiva e dinâmica

Imaginário coletivo

Usar as diferentes linguagens
nos eixos da representação
simbólica: expressão,
comunicação e informação, nos
três níveis de competência.

Analisar as linguagens como
geradoras de acordos sociais e
como fontes de legitimação
desses acordos.

Identificar a motivação social
dos produtos culturais na sua
perspectiva sincrônica e
diacrônica.

Usufruir do patrimônio cultural
nacional e internacional.

Contextualizar e comparar esse
patrimônio, respeitando as
visões de mundo nele implícitas.

Entender, analisar criticamente e
contextualizar a natureza, o uso
e o impacto das tecnologias da
informação.

Como podemos observar nos eixos Investigação e Compreensão e Contextualização

sócio-cultural, há menção a “manifestações culturais” e “identidade cultural”, no primeiro, e

no segundo, além do próprio título, são usadas as expressões “produtos culturais” e

“patrimônio cultural”.
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Quanto ao texto literário, verificamos que, no Eixo 2 – Investigação e Compreensão,

no que diz respeito à competência de “Identificar manifestações culturais no eixo temporal,

reconhecendo momentos de tradição e de ruptura” (Brasil, 2002, p. 99), os PCN+ Ensino

Médio afirmam o seguinte: “No estudo literário, a contextualização de correntes estilísticas

mobiliza e desenvolve essa competência” (Brasil, 2002, p. 99). Para nós, não está claro o que

o documento considera “o estudo literário”, parecendo-nos tratar-se de um outro estudo, feito

à parte, de modo desvinculado do estudo lingüístico, como ocorre nas disciplinas de literatura

de língua estrangeira, em que, geralmente se rejeita a idéia de abordar o texto literário para

fins do ensino de línguas, alimentando a tradição que coloca o ensino de literatura numa

posição superior à do ensino de línguas.

Mais adiante, nesse mesmo documento, há uma recomendação bastante abrangente,

para que se procure ampliar o vocabulário dos alunos “[...] por meio da leitura e exploração de

textos de diversas naturezas [...]” (Brasil, 2002, p. 105), assim como, “O trabalho com textos

de diversas naturezas mobilizará diversas competências de leitura” (Brasil, 2002, p. 113), não

ficando claro, em ambos os casos, se o texto literário está incluído entre os “textos de diversas

naturezas”, o que, se verdadeiro, ainda não tornaria as afirmações esclarecedoras.

Em outro momento, o documento chega a ser um pouco mais específico, ao afirmar

que “É necessário que o aluno tenha contato com textos – publicitário, jornalístico, narrativo,

dissertativo, poético, literário, científico – nos quais possa estreitar seu contato com a

linguagem formal e informal, de modo a confrontar diferentes recursos comunicativos”

(Brasil, 2002, p. 106).

Além dessas breves menções ao texto literário, nos PCN+, nenhuma explanação mais

específica é feita nos outros documentos oficiais, assim como nenhuma sugestão de

procedimentos específicos para abordagem desse tipo de recurso.

Após análise dos textos oficiais, que regem a educação nacional, é possível concluir

que eles não tratam a literatura, de modo específico ou diferenciado, o que nos faz crer que a

percebem como uma das várias manifestações culturais dos falantes de língua estrangeira.

Para nós, entretanto, a língua, expressa no texto literário, é o suporte de comunicação pelo

qual e no qual a cultura é transmitida e entendida.

Apoiamo-nos em Kramsch (2001), quando a autora afirma que deveria ser muito

natural, para o professor, lançar mão da literatura no ensino de línguas. Porém, muitos

professores sentem-se inseguros para fazer uso do texto literário na sala de aula de línguas,

devido à dicotomia língua/literatura, estabelecida nos meios acadêmicos, segundo a qual
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ensinar línguas seria mais fácil que ensinar literatura. A questão central, entretanto, deveria

ser formulada de outra maneira:

A questão de ordem pedagógica não deveria dizer respeito ao fato de professores de
línguas ensinarem ou não literatura, e sim ao seguinte: como os professores de
línguas podem ajudar os seus alunos a ler textos em uma variedade de níveis de
significado?68 (KRAMSCH, 2001, p. 8).

Nesse sentido, sugerimos adotar uma perspectiva da cultura e da heterogeneidade

discursiva, para buscar encaminhamentos didático-pedagógicos para o ensino-aprendizagem

de inglês língua estrangeira, a partir do texto literário. A heterogeneidade discursiva, por um

lado, manifesta-se por meio da voz do autor e das vozes da comunidade, representada na

história narrada. A cultura, do mesmo modo, tem atitudes, valores e memória, ali expressos.

Portanto, é com a intenção de preencher lacunas, como as que nós identificamos nos

documentos oficiais, que estamos buscando sugestões para a sala de aula de inglês língua

estrangeira, que venham implementar, de modo efetivo, o trabalho com o texto literário, na

perspectiva dos estudos discursivos e da cultura.
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3.2 Princípios metodológicos

Identificamo-nos com a Abordagem Comunicativa do Ensino de Línguas,

movimento que chegou ao Brasil em reação ao estruturalismo audiolingualista, a partir da

publicação de O ensino de línguas para a comunicação, em 1991, de autoria de Henry D.

Widdowson, como destaca Almeida Filho (2001), ao fazer uma retrospectiva sobre o ensino

de línguas no Brasil. Diante da vasta literatura sobre a Abordagem Comunicativa em língua

materna e em língua estrangeira, consideramos apropriado citar as questões centrais do

modo comunicativo de se ensinar línguas, conforme colocadas por Almeida Filho (2001):

A gramática deixa de ser o centro no processo de ensino-aprendizagem de

línguas;

As atividades passam a ser produzidas na própria língua-alvo;

Um ambiente de tolerância aos erros passa a conduzir a construção de

sentidos;

O aspecto da forma gramatical passa a depender dos aspectos social, cultural

e político;

A comunicação deve ser incentivada desde o início;

O aprendizado da língua pela língua dá lugar ao aprendizado sobre como

fazer coisas na língua-alvo;

A nomenclatura da gramática dá lugar à terminologia específica como

função, papel social, tema, etc.;

68 “The pedagogical question may not be whether language teachers should teach literature or not, but rather:
how can language teachers help learners read texts at a variety of levels of meaning?” (KRAMSCH, 2001, p. 8).
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Os objetivos do curso passam a ser traçados, a partir dos interesses e

necessidades dos alunos.

A ênfase em um ensino de línguas de tendência comunicativa pode ser claramente

identificada tanto nos PCNEM – Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio) como

nos PCN+ Ensino Médio: orientações educacionais complementares aos parâmetros

curriculares nacionais, conforme verificamos em vários momentos ao longo dos referidos

textos, como por exemplo, a seguir:

Ao figurarem inseridas numa grande área – Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias –, as Línguas Estrangeiras Modernas assumem a sua função intrínseca
que, durante muito tempo, esteve camuflada: a de serem veículos fundamentais na
comunicação entre os homens (Brasil, 2002, p. 120).

Os mesmos aspectos são enfatizados, a partir de outras afirmações, como, por

exemplo, “Entender-se a comunicação como uma ferramenta imprescindível no mundo

moderno, com vistas à formação profissional, acadêmica ou pessoal, deve ser a grande meta

do ensino de Línguas Estrangeiras Modernas no Ensino Médio” (Brasil, 1999, p. 31), assim

como “[...]. Daí ser de fundamental importância conceber-se o ensino de um idioma

estrangeiro objetivando a comunicação real [...]”. (Brasil, 1999, p. 31)

A partir das constatações feitas nos documentos oficiais (ver capítulo 3 – item 3.1),

passamos, a seguir, a abordar alguns aspectos de base comunicativa, discutidos por Larsen-

Freeman (2002), e que devem ser levados em consideração durante o desenvolvimento das

atividades de sala de aula, sugeridas neste capítulo, uma vez que, como nos lembra

Widdowson (1991), as práticas de sala de aula não podem ser desvinculadas de um

determinado embasamento teórico. Desse modo, sugerimos observar os seguintes aspectos:

O objetivo do professor

O objetivo do professor na Abordagem Comunicativa é ajudar os alunos a

desenvolverem a competência comunicativa, ou seja, ajudá-los a serem capazes de usar a

língua estudada de modo apropriado, num dado contexto social. Para atingir essa meta, é

necessário conhecer não só as formas gramaticais, mas também seus significados e funções

comunicativas, compreendendo que muitas formas diferentes podem ser usadas com uma

única função, assim como uma única forma pode ter várias funções.
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De acordo com o contexto social e os interlocutores, o aluno deve ser capaz de

escolher a forma gramatical mais apropriada, ao mesmo tempo em que deve ser capaz de

negociar significados com os seus interlocutores.

O papel do professor e o papel dos alunos

O professor deixa de ser o centro da aula, como em algumas abordagens de base

estruturalista, e passa a ser um “facilitador” do processo de aprendizagem, monitorando as

atividades de sala de aula. O seu papel diz respeito a proporcionar aos alunos atividades que

favoreçam a comunicação, durante as quais ele deverá atuar como um orientador,

esclarecendo as dúvidas dos alunos e monitorando os seus desempenhos. Também poderá

exercer o papel de “co-comunicador”, ao participar das atividades juntamente com os

alunos.

Os alunos assumem o papel de comunicadores, uma vez que devem estar interessados

em negociar significados e em se fazer entender, aprendendo a se comunicar ao mesmo

tempo em que praticam a comunicação.

O processo de ensino-aprendizagem

A principal característica da Abordagem Comunicativa é que qualquer atividade

realizada tem um propósito comunicativo. Os alunos usam a língua em jogos (games),

encenações (role-plays) e tarefas de resolução de problemas (problem-solving tasks). As

atividades devem atender a três aspectos: ter uma lacuna na informação (information gap);

oferecer a possibilidade de se fazer escolhas (choice) e obter um retorno do ouvinte

(feedback).

Quanto ao primeiro aspecto, consideramos que há uma lacuna na informação, quando

um interlocutor sabe alguma coisa que o outro não sabe. Não há sentido em fazer uma

pergunta, para a qual ambos sabem a resposta, como acontecia em alguns métodos

tradicionais. Quanto à escolha do que vai ser dito, não é possível realizar atividades

totalmente controladas, de modo que os alunos só possam se expressar de um único modo,

como nos exercícios conhecidos como drills, onde não há comunicação real. No que diz

respeito à resposta obtida, é considerada como decisiva para que o aluno saiba se atingiu o

seu objetivo, se a sua pergunta foi entendida ou não.

Uma outra característica da Abordagem Comunicativa é o uso de material autêntico,

ou seja, um material que não foi adaptado para ser usado em sala de aula. Desse modo, os

alunos têm a oportunidade de entender a língua como ela é usada por falantes nativos.
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Além do que foi exposto sobre as atividades na Abordagem Comunicativa, deve-se

considerar que sejam realizadas em pequenos grupos porque acreditamos que enquanto

menor o número de alunos colocados para interagir, maior o tempo de fala de cada aluno.

A interação aluno-professor e aluno-aluno

O professor dá início às atividades, mas nem sempre interage com os alunos. Algumas

vezes, o professor atua como um “co-comunicador”, mas, na maioria das vezes, ele apenas

estabelece situações que favorecem a comunicação entre os alunos.

Os alunos interagem uns com os outros a maior parte do tempo em pares, pequenos

grupos ou com todo o grupo.

Os sentimentos dos alunos

Acreditamos que os alunos estarão mais motivados para estudar uma língua

estrangeira, se sentirem que estão aprendendo a fazer alguma coisa útil com a língua que

eles estão estudando. Os alunos são estimulados a expressar suas idéias e opiniões na

interação com os seus colegas e com o professor.

A língua e a cultura

A língua é usada para a comunicação. Portanto, é necessário conhecer as formas

gramaticais, os significados e as funções comunicativas para usar a língua estudada, assim

como levar em consideração o contexto social, ao procurar expressar o significado que se

deseja de modo apropriado, formal ou informalmente, por exemplo.

A cultura representa o dia-a-dia do povo nativo de determinada língua, sendo certos

aspectos culturais especialmente relevantes para a comunicação.

As áreas e as habilidades que devem ser desenvolvidas

As funções comunicativas são enfatizadas e na medida em que os alunos tornam-se

mais proficientes na língua estudada, as funções são reintroduzidas e formas gramaticais

mais complexas são apresentadas. Os alunos trabalham com a língua no plano do discurso,

aprendendo sobre coesão e coerência.

As quatro habilidades lingüísticas  ouvir, falar, ler e escrever  são trabalhadas desde

o início. Assim como a comunicação oral ocorre entre o falante e o ouvinte, o significado
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também é negociado entre o texto escrito e entre o leitor e o escritor. Mesmo não estando

presente para receber uma resposta do leitor, o escritor procura escrever a partir do que

imagina ser a perspectiva do leitor, assim como o leitor tenta entender as intenções do autor.

O papel da língua nativa dos alunos

A língua nativa não desempenha nenhum papel específico, na medida em que a língua-

alvo deve ser usada não só durante as atividades, mas, também, com o objetivo de explicar

as atividades e estabelecer tarefas para casa. Nessas situações, o aluno percebe que a língua

também é um veículo para a comunicação e não apenas um objeto de estudo.

A avaliação

O professor deve avaliar não só o grau de correção dos alunos ao desenvolverem as

atividades mas também a fluência apresentada.

Os erros dos alunos

Os erros, cometidos pelos alunos, são tolerados e entendidos como resultado natural

do processo de desenvolvimento das habilidades lingüísticas.

Uma vez apresentados os princípios gerais da Abordagem Comunicativa,

consideramos oportuno esclarecer que não temos a intenção de prescrever nenhuma solução

definitiva ou opção única a ser seguida pelos professores. Sabemos da necessidade do

professor levar em consideração o contexto em que se desenvolve o processo de ensino-

aprendizagem, com suas limitações, assim como da sua capacidade de fazer escolhas na sua

prática.  Porém, não podemos deixar de lembrar que para fazer escolhas coerentes, o

professor precisará ter clareza dos princípios teóricos nos quais está fundamentado, evitando

fazer uso de diferentes abordagens de ensino, que tenham embasamentos contraditórios.

Para demonstrar outras possibilidades que tem a comunicação como aspecto central,

além da Abordagem Comunicativa, passamos a considerar algumas abordagens e

metodologias mais recentes, conforme Larsen-Freeman (2002). Na nossa explanação,

adotamos os termos originais, como Content-based instruction, Task-based instruction, e

Participatory Approach, para as abordagens, e Learning Strategy Training, Cooperative

learning e Multiple Intelligences, para as outras metodologias.

Content-based instruction procura integrar a aprendizagem da língua-alvo com algum

outro conteúdo, partindo do princípio de que as disciplinas acadêmicas possuem conteúdo
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natural para o ensino de línguas. Essas constatações deram início ao movimento intitulado

“language across the curriculum” nas escolas inglesas, que tinha o objetivo de integrar as

habilidades de leitura e escrita às outras disciplinas.

Ao utilizar a Task-based instruction, os professores partem do princípio de que, ao

tentarem resolver determinadas tarefas, os alunos têm grande oportunidade para interagir, o

que facilita a aquisição da língua estudada.

Quanto à Participatory Approach, desenvolvida a partir dos princípios do trabalho de

Paulo Freire, o objetivo é fazer os alunos entenderem os aspectos social, histórico e cultural

que afetam suas vidas e ajudá-los a tomar decisões que possam mudá-las.

Com o objetivo de desenvolver a autonomia dos aprendizes, especialmente àqueles

com maiores dificuldades, a metodologia conhecida como Learning Strategy Training

procura treinar os alunos no uso das estratégias metacognitivas, cognitivas e sociais ou

afetivas. Professores que utilizam a metodologia Cooperative learning desenvolvem

atividades, onde os alunos aprendem uns com os outros, em grupos, em colaboração ou

cooperação. Outros professores procuram relacionar as atividades de sala de aula com os

tipos de inteligência e planejam as suas aulas de modo a contemplar as diferentes

inteligências, lançando mão da metodologia chamada Multiple Intelligences. Ao

planejarem as suas aulas desse modo, reconhecem que os seus alunos têm diferentes

características, geralmente não levadas em consideração na sala de aula.

Portanto, são muitas as possibilidades a serem adotadas, de modo que não se perca o

objetivo central do ensino de uma língua estrangeira, ou seja, o desenvolvimento da

competência comunicativa, conforme já comentado.
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3.3 Sugestões de atividades

As atividades sugeridas se desenvolvem, a partir dos fragmentos das obras literárias

previamente selecionadas e analisadas pelo professor. Na escolha das obras, a serem

trabalhadas, o professor deverá levar em consideração as suas próprias reações, como leitor,

sendo importante sentir-se motivado pela leitura da obra selecionada.

As etapas descritas, nas atividades, dizem respeito ao nível, duração, objetivos,

competências, procedimentos, fragmentos e fonte. O nível procura estabelecer o menor

grau de desempenho lingüístico-comunicativo necessário para a realização das atividades,

sendo perfeitamente possível utilizar as atividades no nível avançado. A duração orienta

sobre o tempo aproximado para a realização da atividade em sala de aula. O professor não

deve mostrar-se inflexível com relação à duração das atividades, assim como não deve

permitir que as atividades se alonguem indefinidamente. O item objetivos descreve o que se

deseja alcançar com o desempenho da atividade. Os procedimentos estabelecem a seqüência

das etapas a serem cumpridas. As atividades 1, 4, 5 e 9 estendem-se para mais de um

encontro, uma vez que alguns procedimentos dependem dos resultados das pesquisas ou

leituras mais detalhadas, realizadas extra-classe. Os fragmentos apresentam os extratos

retirados das obras analisadas, e a fonte informa sobre as obras de onde foram retirados os

fragmentos.

Os objetivos e os procedimentos das atividades, utilizados na sua realização, foram

estabelecidos com base nas competências discutidas pelos PCN+ Ensino Médio: orientações

educacionais complementares aos parâmetros curriculares nacionais. A partir dos três eixos

apontados pelos documentos oficiais, procuramos adaptar as competências, ali definidas, às

nossas atividades, selecionando algumas e redefinindo-as de acordo com as nossas

expectativas. Julgamos que o professor deve considerar os manuais e os livros didáticos como
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orientações para a sua prática educativa, sendo capaz de fazer as adaptações que julgar

necessárias, de acordo com os mais diferentes contextos com os quais possa confrontar-se.

Com base no eixo Representação e Comunicação estaremos trabalhando, nas

atividades que se seguem, com duas competências: Utilizar a língua em nível interativo e

Utilizar a língua em nível textual. A primeira dessas competências, no que diz respeito ao

nível interativo, é trabalhada na medida em que os alunos estarão usando fragmentos

autênticos, assim como utilizando a língua-alvo na realização das atividades. A competência

textual envolve o trabalho com leitura, interpretação e produção de textos. No nosso entender,

o leitor ativo participa do processo de interlocução oral e escrita e produz textos orais e

escritos.

A partir do eixo Investigação e Compreensão procuraremos desenvolver as seguintes

competências: Analisar e interpretar no contexto de interlocução; Emitir juízo crítico

sobre as manifestações culturais e Analisar com o uso da metalinguagem. A primeira

dessas competências envolve a apreensão dos sentidos da língua, oral ou escrita, a partir das

implicações sócio-culturais, intra e extra-lingüísticas. Em alguns casos, com relação à

segunda competência, os alunos serão levados a emitir juízo crítico sobre aspectos da cultura

de outros países, compreendendo melhor a sua realidade e enriquecendo o seu universo

cultural. A terceira competência, a ser desenvolvida, a análise metalingüística, realizada a

partir de contextos de uso, levará o aluno a perceber características próprias do idioma

estudado.

Finalmente, do eixo Contextualização sócio-cultural, destacamos as competências

Identificar a motivação social dos aspectos culturais e Contextualizar e comparar

diferentes visões de mundo. Quanto à primeira competência, o aluno deverá identificar as

razões que justificam a existência de determinadas características culturais em determinada

época. Na segunda competência, o aluno será motivado a comparar o seu contexto cultural

com o dos outros países, assim como as diferentes visões de mundo. Feita essa explanação,

passamos, a seguir, as sugestões das atividades, propriamente ditas. Para melhor organização

e certeza de contemplar as três obras analisadas, atingindo a diversidade dos fragmentos

analisados, separamos as atividades sugeridas, de acordo com os nossos eixos de análise,

desenvolvidos no capítulo 2, a saber, os discursos da cultura bíblica, os discursos da cultura

letrada e os discursos da cultura urbana.
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3.3.1 Os discursos da cultura bíblica

Objetivo geral: Identificar a heterogeneidade discursiva em Jane Eyre, a partir das

referências aos discursos da Bíblia.

Atividade 1

NÍVEL                              Intermediário

DURAÇÃO                      40 minutos (procedimentos 1-6)

50 minutos (procedimentos 7-9)

OBJETIVOS                     Relacionar algumas referências ao discurso cristão em Jane

Eyre com os trechos bíblicos correspondentes, a partir da leitura

de alguns fragmentos da obra.

Contextualizar o uso de um determinado trecho bíblico na obra

e justificar a visão de mundo ali representada.

COMPETÊNCIAS            Utilizar a língua em nível interativo.

Utilizar a língua em nível textual.

Analisar e interpretar no contexto de interlocução.

Contextualizar e comparar diferentes visões de mundo.

PROCEDIMENTOS        1. Peça aos alunos que trabalhem em grupos de três.

2. Peça aos alunos que leiam os fragmentos nos seus grupos.

3. Situe os fragmentos lidos no contexto geral da obra.

4. Conduza os alunos a identificarem as referências feitas à

Bíblia.
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5. Promova uma discussão geral para ouvir os comentários dos

alunos sobre os aspectos identificados.

6. Peça aos alunos que pesquisem em casa os trechos bíblicos

em língua inglesa, aos quais o leitor é remetido, a partir da

leitura dos fragmentos.

7. Inicie o encontro seguinte, fazendo um levantamento do

resultado das pesquisas realizadas em casa. Complemente, se

necessário, as informações obtidas pelos alunos, apresentando

trechos bíblicos, os quais é possível relacionar com os

fragmentos da obra.

8. Peça aos alunos que escolham um dos trechos bíblicos, ao

qual são remetidos, a partir do romance, e produzam um texto,

procurando contextualizar o uso do referido trecho bíblico na

obra. Os alunos deverão ser capazes de justificar a visão de

mundo que levou determinado personagem a citar determinado

trecho bíblico e, ao mesmo tempo, se posicionar sobre esse

trecho do romance com base na sua própria visão de mundo.

9. Conclua a atividade no grande grupo quando os alunos

deverão apresentar os seus posicionamentos, a partir dos textos

que produziram.

FRAGMENTOS              1. “A brief address on those occasions would not be mistimed,
wherein a judicious instructor would take the opportunity of
referring to the sufferings of the primitive Christians; to the
torments of martyrs; to the exhortations of our blessed Lord
Himself, calling upon His disciples to take up their cross and
follow Him; to His warnings that man shall not live by bread
alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of
God; […].”

2. “‘Read the New Testament, and observe what Christ says,
and how He acts; make his word your rule, and His conduct
your example.’

‘What does he say?’

‘Love your enemies; bless them that curse you; do good to them
that hate you and despitefully use you.’”
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3. “[…]: as he sat there, bending over the great old Bible, and
described from its page the vision of the new heaven and the
new earth  told how God would come to dwell with men, how
He would wipe away all tears from their eyes, and promised that
there should be no more death, neither sorrow nor crying, nor
any more pain, because the former things were passed away.”

4. Mateus 16:24: “Then Jesus said to his disciples, “If anyone
would come after me, he must deny himself and take up his
cross and follow me.”

5. Mateus 4:4: “Jesus answered, ‘It is written: ‘Man does not
live on bread alone, but on every word that comes from the
mouth of God.’”

6. Mateus 5:44: “But I tell you: Love your enemies and pray for
those who persecute you, that you may be sons of your Father in
heaven.”

7. Apocalipse 21:1: “Then I saw a new heaven and a new earth,
passed away, and there was no longer any sea.”

8. Apocalipse 21:3: “And I heard a loud voice from the throne
saying, “Now the dwelling of God is with men, and he will live
with them. They will be his people, and God himself will be
with them and be their God.”

9. Apocalipse 21:4: “He will wipe every tear from their eyes.
There will be no more death or mourning or crying or pain, for
the old order of things has passed away.”

FONTE                                   Charlotte Brontë: Jane Eyre, cap. 6, p. 88; cap. 7, p. 95-96 e cap.

35, p. 591; Bíblia.
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Atividade 2

NÍVEL                              Intermediário.

DURAÇÃO                      40 minutos

OBJETIVOS                     Compreender o emprego do discurso indireto livre nos

fragmentos selecionados.

COMPETÊNCIAS            Utilizar a língua em nível interativo.

Utilizar a língua em nível textual.

Analisar e interpretar no contexto de interlocução.

Analisar com o uso da metalinguagem.

PROCEDIMENTOS        1. Verifique se os alunos têm algum conhecimento sobre a

heterogeneidade discursiva.

2. Introduza o tema da heterogeneidade no discurso.

3. Organize a turma em grupos de três.

4. Solicite aos alunos que procurem identificar de que modo se

apresentam as ocorrências da heterogeneidade nos fragmentos

selecionados.

5. Promova uma discussão geral para ouvir os comentários dos

alunos sobre os aspectos identificados.

6. Comente sobre o uso do discurso indireto livre, ilustrando

com os fragmentos selecionados.

FRAGMENTOS               1. “A brief address on those occasions would not be mistimed,
wherein a judicious instructor would take the opportunity of
referring to the sufferings of the primitive Christians; to the
torments of martyrs; to the exhortations of our blessed Lord
Himself, calling upon His disciples to take up their cross and
follow Him; to His warnings that man shall not live by bread
alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of
God; […].”
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2. “‘Read the New Testament, and observe what Christ says,
and how He acts; make his word your rule, and His conduct
your example.’

‘What does he say?’

‘Love your enemies; bless them that curse you; do good to them
that hate you and despitefully use you.’”

3. “[…]: as he sat there, bending over the great old Bible, and
described from its page the vision of the new heaven and the
new earth  told how God would come to dwell with men, how
He would wipe away all tears from their eyes, and promised that
there should be no more death, neither sorrow nor crying, nor
any more pain, because the former things were passed away.”

FONTE                                   Charlotte Brontë: Jane Eyre, cap. 6, p. 88; cap. 7, p. 95-96 e cap.

35, p. 591; Bíblia.
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Atividade 3

NÍVEL                        Intermediário.

DURAÇÃO                50 minutos.

OBJETIVOS               Relacionar algumas referências ao discurso cristão em Jane Eyre com

os trechos bíblicos correspondentes, a partir da leitura dos trechos

bíblicos.

Interpretar, no contexto da obra, o provérbio utilizado em um dos

fragmentos selecionados.

COMPETÊNCIAS     Utilizar a língua em nível interativo.

Utilizar a língua em nível textual.

Analisar e interpretar no contexto de interlocução.

Contextualizar e comparar diferentes visões de mundo.

PROCEDIMENTOS  1. Peça aos alunos que trabalhem em grupos de três.

2. Sem que os alunos conheçam os fragmentos selecionados, peça que

consultem a Bíblia em língua inglesa e verifiquem o que é afirmado

nos seguintes trechos: Ezequiel 36:26, Provérbios 15:17; I

Tessalonicenses 5:23 e Gálatos 5:25.

3. No grande grupo, estimule os alunos a compartilhar as informações

obtidas.

4. Em seus grupos, peça aos alunos que leiam os fragmentos

selecionados, relacionando-os com os trechos bíblicos.

5. Situe os fragmentos lidos no contexto geral da obra.

6. Promova uma discussão geral.

7. Retome o fragmento 6 e peça aos alunos que produzam um texto

onde deverão interpretar, no contexto da obra, o provérbio utilizado,

assim como ilustrar com outros provérbios de sentido semelhante ou

oposto, sempre explicando o seu significado.

8. Compartilhar as produções escritas com todo o grupo.
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FRAGMENTOS          1. Ezequiel 36:26: “I will give you a new heart and put a new spirit in
you; I will remove from you your heart of stone and give you a heart of
flesh.”

2. Provérbios 15:17: “Better a meal of vegetables where there is love
then a fattened calf with hatred.”

3. I Tessalonicenses 5:23: “[...] May your whole spirit, soul and body be
kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ.”

4. Gálatos 5:25: “Since we live by the Spirit, let us keep in step with the
Spirit.”

5. “‘That proves you have a wicked heart; and you must pray to God to
change it: to give you a new and clean one: to take away your heart of
stone and give you a heart of flesh.’”

6. “Well has Solomon said – ‘Better is a dinner of herbs where love is,
than a stalled ox and hatred therewith.’

I would not now have exchanged Lowood with all its privations for
Gateshead and its daily luxuries.”

7. “‘My spirit’, I answered mentally, ‘is willing to do what is right; and
my flesh, I hope, is strong enough to accomplish the will of Heaven,
when once that will is distinctly known to me. At any rate, it shall be
strong enough to search  enquire  to grope an outlet from this cloud
of doubt, and find the open day of certainty.’”

FONTES Bíblia; Charlotte Brontë: Jane Eyre, cap. 4, p. 53-54; cap. 8, p. 112 e

cap. 36, p. 597.
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Atividade 4

NÍVEL                        Intermediário.

DURAÇÃO                40 minutos (procedimentos 1-8)

30 minutos (procedimentos 9-10)

OBJETIVOS                Compreender o emprego de pressupostos e subentendidos nos

fragmentos selecionados.

Ser capaz de se posicionar sobre a disciplina nos orfanatos ingleses do

período vitoriano.

COMPETÊNCIAS     Utilizar a língua em nível interativo.

Utilizar a língua em nível textual.

Analisar e interpretar no contexto de interlocução.

Emitir juízo crítico sobre as manifestações culturais.

Analisar com o uso da metalinguagem.

PROCEDIMENTOS  1. Peça aos alunos que trabalhem em pares.

2. Peça aos alunos que leiam o fragmento 1 nos seus pares.

3. Situe o fragmento lido no contexto geral da obra.

4. Procure identificar se os alunos possuem algum conhecimento prévio

sobre pressupostos.

5. Solicite a alguns alunos que escrevam na lousa os pressupostos

identificados nos fragmentos lidos.

6. Questione se os alunos sabem identificar a diferença entre

pressupostos e subentendidos.

7. Solicite que, nos seus pares, os alunos procurem identificar, nos

fragmentos 2 e 3, alguns subentendidos, e, em seguida, façam um relato

dos seus achados para a turma.

8. Certifique-se de que os alunos tenham acesso ao capítulo 4, a ser lido

em casa.

9. Peça aos alunos que retomem o fragmento 1 e procurem, ao longo do

capítulo 4, outros exemplos que ilustrem o rigor da disciplina do

orfanato no contexto da época.
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10. Promova uma discussão geral com os resultados, levando os alunos

a se posicionarem sobre a disciplina nesses orfanatos ingleses do

período vitoriano.

FRAGMENTOS           1. “‘That proves you have a wicked heart; and you must pray to God
to change it: to give you a new and clean one: to take away your heart
of stone and give you a heart of flesh.’”

2. “Well has Solomon said – ‘Better is a dinner of herbs where love is,
than a stalled ox and hatred therewith.’

I would not now have exchanged Lowood with all its privations for
Gateshead and its daily luxuries.”

3. “‘My spirit’, I answered mentally, ‘is willing to do what is right; and
my flesh, I hope, is strong enough to accomplish the will of Heaven,
when once that will is distinctly known to me. At any rate, it shall be
strong enough to search  enquire  to grope an outlet from this cloud
of doubt, and find the open day of certainty.’”

FONTES                     Charlotte Brontë: Jane Eyre, cap. 4, p. 53-54; cap. 8, p. 112 e cap. 36,

p. 597.
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3.3.2 Os discursos da cultura letrada

Objetivo geral: Identificar a heterogeneidade discursiva em The mill on the Floss, a

partir das referências aos discursos da cultura letrada.

Atividade 5

NÍVEL                        Intermediário.

DURAÇÃO                30 minutos (procedimentos 1-4)

50 minutos (procedimentos 5-9)

OBJETIVOS               Expandir o conhecimento sobre autores, obras e períodos, a partir das

referências em alguns fragmentos de The mill on the Floss.

Compreender o emprego do discurso indireto e do discurso indireto

livre nos fragmentos selecionados.

COMPETÊNCIAS     Utilizar a língua em nível interativo.

Utilizar a língua em nível textual.

Analisar e interpretar no contexto de interlocução.

Emitir juízo crítico sobre as manifestações culturais.

Analisar com o uso da metalinguagem.

Identificar a motivação social dos aspectos culturais.

PROCEDIMENTOS  1. Peça aos alunos que trabalhem em grupos de três.

2. Peça aos alunos que leiam os fragmentos nos seus grupos.

3. Situe os fragmentos no contexto geral da obra.

4. Sugira aos alunos que façam uma pesquisa, como atividade de casa,

para descobrir os períodos e obras relacionadas aos autores citados em

The mill on the Floss.

5. No encontro seguinte, solicite aos alunos que preencham o quadro

abaixo, a partir das informações obtidas nas pesquisas.

Author Time Work(s)
Walter Scott
Lord Byron
Thomas à Kempis
Virgil
Euclid
Henry Aldrich
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6. Sugira que as informações sejam compartilhadas no grande grupo.

7. Peça aos alunos que releiam os fragmentos, procurando observar que

recursos discursivos o autor lança mão nos fragmentos selecionados.

8. Faça os esclarecimentos necessários sobre o discurso indireto e o

discurso indireto livre.

9. Solicite que os alunos reflitam e se posicionem sobre o tipo de leitura

que o personagem Maggie fazia, em comparação com os adolescentes

dos dias atuais e as suas opções de lazer.

FRAGMENTOS         1.“Sometimes Maggie thought she could have been contented with
absorbing fancies; if she could have had all Scott’s novels and all
Byron’s poems, then perhaps she might have found happiness enough
to dull her sensibility to her actual daily life.”

2.“[…] but Thomas à Kempis – the name had come across her in her
reading, and she felt the satisfaction which everyone knows, of getting
some ideas to attach to a name that strays solitary in the memory.”

3.“The old books, Virgil, Euclid, and Aldrich – that wrinkled fruit of
the tree of knowledge – had been all laid by, for Maggie had turned her
back on the vain ambition to share the thoughts of the wise.”

FONTE                       George Elliot: The mill on the Floss, book four, cap. 3, p. 291; book

four, cap. 3, p. 293 e book four, cap. 3, p. 298.
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Atividade 6

NÍVEL                        Intermediário.

DURAÇÃO                40 minutos (procedimentos 1-6)

60 minutos (procedimentos 7-8)

OBJETIVOS               Explorar o conhecimento sobre outras obras, a partir das referências em

alguns fragmentos de The mill on the Floss.

Interpretar a visão de mundo expressa em uma das fábulas de Esopo.

COMPETÊNCIAS     Utilizar a língua em nível interativo.

Utilizar a língua em nível textual.

Analisar e interpretar no contexto de interlocução.

Contextualizar e comparar diferentes visões de mundo.

PROCEDIMENTOS    1. Peça aos alunos que leiam os fragmentos selecionados.

2. Peça aos alunos que identifiquem as referências a outras obras nos

fragmentos selecionados.

3. Propicie uma discussão que procure levantar o conhecimento prévio

que os alunos têm sobre as seguintes obras: The History of the Devil,

Holy Living and Dying, Aesop’s Fables e Pilgrim’s Progress.

4. Complemente as informações, apresentadas pelos alunos, com

ilustrações, detalhes interessantes, etc..

5. Disponibilize para a turma os textos de algumas fábulas de Esopo.

6. Divida a turma em pequenos grupos e peça que cada grupo escolha

uma das fábulas disponíveis.

7. Peça que cada grupo prepare uma apresentação oral sobre a fábula

escolhida, a ser apresentada no encontro seguinte.

8. Peça aos alunos que observem a visão de mundo expressa em cada

fábula escolhida e produzam um pequeno texto sobre uma delas.
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FRAGMENTOS          1.“Mr Tulliver had listened to this exposition of Maggie’s with
petrifying wonder.”

‘Why, what is it the wench has got hold on?’ he burst out at last.

‘The History of the Devil, by Daniel Defoe; not quite the right book for
a little girl,’ said Mr Riley. ‘How came it among your books,
Tulliver?’”

2.“‘Why, it’s one o’ the books I bought at Partridge’s sale. They was all
bound alike – it’s a good binding, you see – and I thought they’d be all
good books. There’s Jeremy Taylor’s Holy Living and Dying among
’em; I read in it often of a Sunday’ […].”

3.“‘Oh yes’ said Maggie, reviving a little in the desire to vindicate the
variety of her reading,’ ‘I know the reading in this book isn’t pretty –
but I like the pictures, and I make stories to pictures out of may own
head, you know. But I’ve got Aesop’s Fables, and a book about
kangaroos and things, and the Pilgrim’s Progress.’”

FONTE                        George Elliot: The mill on the Floss, book one, cap. 3, p. 14; book one,

cap. 3, p. 14-15 e book one, cap. 3, p. 15.
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Atividade 7

NÍVEL                        Intermediário.

DURAÇÃO                30 minutos (procedimentos 1-3)

40 minutos (procedimento 4)

OBJETIVOS               Compreender o emprego do discurso direto nos fragmentos

selecionados.

Expandir o conhecimento sobre o assunto através de pesquisa em outras

obras.

COMPETÊNCIAS     Utilizar a língua em nível interativo.

Utilizar a língua em nível textual.

Analisar e interpretar no contexto de interlocução.

Analisar com o uso da metalinguagem.

Identificar a motivação social dos aspectos culturais.

PROCEDIMENTOS    1. Peça aos alunos que identifiquem de que modo são apresentadas as

ocorrências da heterogeneidade discursiva nos fragmentos

selecionados.

2. Comente o emprego do discurso direto.

3. Peça aos alunos que pesquisem em casa o emprego do discurso direto

em outras obras literárias e tragam alguns exemplos para sala de aula.

4. Promova uma discussão geral, a partir da apresentação dos exemplos,

de modo a contemplar os autores e as características do período das

obras exemplificadas.

FRAGMENTOS            1.“Mr Tulliver had listened to this exposition of Maggie’s with
petrifying wonder.

‘Why, what is it the wench has got hold on?’ he burst out at last.

‘The History of the Devil, by Daniel Defoe; not quite the right book for
a little girl,’ said Mr Riley. ‘How came it among your books,
Tulliver?’”

2.“‘Why, it’s one o’ the books I bought at Partridge’s sale. They was
all bound alike – it’s a good binding, you see – and I thought they’d be
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all good books. There’s Jeremy Taylor’s Holy Living and Dying

among ’em; I read in it often of a Sunday’ […].”

3.“‘Oh yes’ said Maggie, reviving a little in the desire to vindicate the
variety of her reading,’ ‘I know the reading in this book isn’t pretty –
but I like the pictures, and I make stories to pictures out of may own
head, you know. But I’ve got Aesop’s Fables, and a book about
kangaroos and things, and the Pilgrim’s Progress.’”

FONTE                        George Elliot: The mill on the Floss, book one, cap. 3, p. 14; book one,

cap. 3, p. 14-15 e book one, cap. 3, p. 15.
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3.3.3 Os discursos da cultura urbana

Objetivo geral: Identificar a heterogeneidade discursiva em Great expectations, a

partir das referências aos discursos da cultura letrada.

Atividade 8

NÍVEL                        Intermediário.

DURAÇÃO                50 minutos.

OBJETIVOS                Expandir o conhecimento sobre a Londres vitoriana, a partir da visão

de Charles Dickens em alguns fragmentos de Jane Eyre.

Compreender o uso do discurso indireto e do discurso indireto livre nos

fragmentos selecionados.

COMPETÊNCIAS     Utilizar a língua em nível interativo.

Utilizar a língua em nível textual.

Analisar e interpretar no contexto de interlocução.

Analisar com o uso da metalinguagem.

Identificar a motivação social dos aspectos culturais.

PROCEDIMENTOS  1. Peça aos alunos que trabalhem em pares.

2. Peça que os alunos leiam os fragmentos nos seus pares.

3. Situe os fragmentos lidos no contexto geral da obra.

4. Escreva na lousa ou utilize o retroprojetor para expor as seguintes

questões:

Que imagem da Londres vitoriana é possível depreender, a partir

da leitura dos fragmentos?

Que aspectos da prisão Newgate é possível traçar, a partir da

leitura dos fragmentos?

O que significa a afirmação “[...] literatura e cultura são

inseparáveis”?

5. Promova uma discussão geral sobre as respostas no grande grupo.
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6. Peça aos alunos que produzam um resumo escrito com os pontos

levantados pelo grupo a partir da terceira questão.

7. Para finalizar, peça aos alunos que observem o uso do discurso

indireto e do discurso indireto livre nos fragmentos lidos.

FRAGMENTOS         1.“When I told the clerk that I would take a turn in the air while I
waited, he advised me to go round the corner and I should come into
Smithfield. So, I came into Smithfield; and the shameful place, being all
asmear with filth and fat and blood and foam, seemed to stick to me.”

2.“So I rubbed it off with all possible speed by turning into a street
where I saw the great black dome of St Paul's bulging at me from
behind a grim stone building which a bystander said was Newgate
Prison. Following the wall of the jail, I found the roadway covered with
straw to deaden the noise of passing vehicles; and from this, and from
the quantity of people standing about, smelling strongly of spirits and
beer, I inferred that the trials were on.”

3.“As I declined the proposal on the plea of an appointment, he was so
good as to take me into a yard and show me where the gallows was
kept, and also where people were publicly whipped, and then he
showed me the Debtors' Door, out of which culprits came to be hanged;
heightening the interest of that dreadful portal by giving me to
understand that ‘four on’em’ would come out at that door the day after
tomorrow at eight in the morning to be killed in a row.”

4. “It was visiting time when Wemmick took me in; and a potman was
going his rounds with beer; and the prisoners behind bars in yards, were
buying beer, and talking to friends; and a frouzy, ugly, disorderly,
depressing scene it was.”

FONTE                       Charles Dickens: Great expectations, cap. 20, p. 152; cap. 20, p. 152;

cap. 20, p. 152 e cap. 32, p. 239.
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Atividade 9

NÍVEL                        Intermediário.

DURAÇÃO                30 minutos (procedimentos 1-6)

50 minutos (procedimentos 7-10)

OBJETIVOS                Expandir o conhecimento sobre o sistema penitenciário inglês, a partir

das referências feitas em alguns fragmentos de Great expectations.

Compreender o emprego do discurso indireto e do discurso indireto

livre nos fragmentos selecionados.

COMPETÊNCIAS     Utilizar a língua em nível interativo.

Utilizar a língua em nível textual.

Analisar e interpretar no contexto de interlocução.

Emitir juízo crítico sobre as manifestações culturais.

Analisar com o uso da metalinguagem.

Identificar a motivação social dos aspectos culturais.

PROCEDIMENTOS  1. Divida a turma em dois grandes grupos.

2. Entregue as cópias dos fragmentos selecionados.

3. Peça aos alunos que leiam os fragmentos nos seus grupos.

4. Situe os fragmentos lidos no contexto geral da obra.

5. Chame a atenção dos alunos para o modo como o autor da obra

remete o leitor aos aspectos do sistema penitenciário inglês no período

vitoriano.

6. Estabeleça uma das tarefas abaixo, para cada metade da turma, a

serem apresentadas no encontro seguinte. Lembre-se de combinar que

os alunos deverão apresentar oralmente os resultados da pesquisa no

encontro seguinte.

Pesquisar sobre o sistema penitenciário da Inglaterra vitoriana.

Pesquisar sobre o sistema penitenciário da Inglaterra nos dias

atuais.

7. Solicite que os alunos escolham um colega de cada grupo para fazer

uma apresentação oral sobre os resultados da pesquisa realizada.
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8. Promova uma discussão no grande grupo, procurando estabelecer

comparações sobre o sistema penitenciário nas diferentes épocas.

9. Peça aos alunos que produzam um texto sobre um dos pontos

pesquisados, emitindo a sua opinião sobre o assunto.

10. Para finalizar, peça aos alunos que releiam os fragmentos e

procurem identificar de que modo são expressas as ocorrências da

heterogeneidade discursiva.

FRAGMENTOS         1.“But, when the defence come on, then I see the plan plainer, for, says
the counsellor for Compeyson, ‘My lord and gentlemen, here you has
afore you, side by side, two persons as your eyes can separate wide;
one, the younger, well brought up, who will be spoke to as such; one,
the elder, ill brought up, who will be spoke to as such; one, the younger,
seldom if ever seen in these here transactions, and only suspected;
t’other, the elder, always seen in ’em and always wi’ his guilt brought
home. Can you doubt, if there is but one in it, which is the one, and if
there is two in it, which is much the worst one?’”

2.“And when it come to character, warn’t it Compeyson as had been to
school, and warn’t it his schoolfellows as was in this position and in
that, and warn’t it him as had been know'd by witnesses in such clubs
and societies, and nowt to his disadvantage? And warn’t it me as had
been tried afore, and as had been know’d up hill and down dale in
Bridewells and Lock-Ups?”

3.“And when we’re sentenced, ain’t it him as gets seven year, and me
fourteen, and ain’t it him as the Judge is sorry for, because he might a
done so well, and ain’t it me as the Judge perceives to be a old offender
of violent passion, likely to come to worse?”

4.“At that time it was the custom (as I learnt from my terrible
experience of that Sessions) to devote a concluding day to the passing
of Sentences, and to make a finishing effect with the Sentence of Death.
But for the indelible picture that my remembrance now holds before
me, I could scarcely believe, even as I write these words, that I saw
two-and-thirty men and women put before the Judge to receive that
sentence together.”

FONTE                       Charles Dickens: Great expectations, cap. 42, p. 320; cap. 42, p. 320;

cap. 42, p. 321 e cap. 56, p.417.
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Atividade 10

NÍVEL                        Intermediário.

DURAÇÃO                40 minutos.

OBJETIVOS               Compreender o emprego do discurso indireto nos fragmentos

selecionados.

Interpretar a visão de mundo subjacente ao tratamento dado aos

presidiários da Inglaterra vitoriana, a partir das referências feitas em

alguns fragmentos de Great expectations.

COMPETÊNCIAS     Utilizar a língua em nível interativo.

Utilizar a língua em nível textual.

Analisar e interpretar no contexto de interlocução.

Analisar com o uso da metalinguagem.

Contextualizar e comparar diferentes visões de mundo.

PROCEDIMENTOS  1. Apresente o tema do tratamento dado aos presidiários na Inglaterra

do período vitoriano.

2. Peça aos alunos que leiam os fragmentos selecionados.

3. Situe os fragmentos lidos no contexto geral da obra.

4. Solicite aos alunos que reflitam sobre a visão de mundo coerente com

o tratamento dado aos presidiários na Inglaterra do período vitoriano.

5. Promova uma discussão geral sobre o assunto.

6. Discuta o emprego do discurso indireto nos fragmentos lidos.

FRAGMENTOS         1.“At that time it was customary to carry Convicts down to the dock-
yards by stage-coach. As I had often heard of them in the capacity of
outside passengers, and had more than once seen them on the high road
dangling their ironed legs over the coach roof, I had no cause to be
surprised when Herbert, meeting me in the yard, came up and told me
there were two convicts going down with me.”

2.“The great numbers on their backs, as if they were street doors; their
coarse mangy ungainly outer surface, as if they were lower animals;
their ironed legs, apologetically garlanded with pocket-handkerchiefs;
and the way in which all present looked at them and kept from them;
made them (as Herbert had said) a most disagreeable and degraded
spectacle.”

FONTE                       Charles Dickens: Great expectations, cap. 28, p. 208 e cap. 28, p. 209.
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Após a apresentação das sugestões de atividades para sala de aula, com o objetivo de

oferecer uma visão geral, elaboramos uma síntese dos objetivos e habilidades envolvidos, nos

Quadros 10, 11, 12 e 13, a seguir:

Quadro 10: Objetivos das atividades

Atividades Objetivos

1 Relacionar algumas referências ao discurso cristão em Jane Eyre com os trechos
bíblicos correspondentes, a partir da leitura de alguns fragmentos da obra.
Contextualizar o uso de um determinado trecho bíblico na obra e justificar a
visão de mundo ali representada.

2 Compreender o emprego do discurso indireto livre nos fragmentos selecionados.

3 Relacionar algumas referências ao discurso cristão em Jane Eyre com os trechos
bíblicos correspondentes, a partir da leitura dos trechos bíblicos.
Interpretar, no contexto da obra, o provérbio utilizado em um dos fragmentos
selecionados.

4 Compreender o emprego de pressupostos e subentendidos nos fragmentos
selecionados.
Ser capaz de se posicionar sobre a disciplina nos orfanatos ingleses do período
vitoriano.

5 Expandir o conhecimento sobre autores, obras e períodos a partir das referências
em alguns fragmentos de The mill on the Floss.
Compreender o emprego do discurso indireto e do discurso indireto livre nos
fragmentos selecionados.

6 Explorar o conhecimento sobre outras obras, a partir das referências em alguns
fragmentos de The mill on the Floss.
Interpretar a visão de mundo expressa em uma das fábulas de Esopo.

7 Compreender o emprego do discurso direto nos fragmentos selecionados.
Expandir o conhecimento sobre o assunto através de pesquisa em outras obras.

8 Expandir o conhecimento sobre a Londres vitoriana, a partir da visão de Charles
Dickens, em alguns fragmentos de Great expectations.
Compreender o uso do discurso indireto e do discurso indireto livre nos
fragmentos selecionados.

9 Expandir o conhecimento sobre o sistema penitenciário inglês, a partir das
referências feitas em alguns fragmentos de Great expectations.
Compreender o emprego do discurso indireto e do discurso indireto livre nos
fragmentos selecionados.

10 Compreender o emprego do discurso indireto nos fragmentos selecionados.
Interpretar a visão de mundo subjacente ao tratamento dado aos presidiários da
Inglaterra vitoriana, a partir das referências feitas em alguns fragmentos de Great

expectations.
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Quadro 11: Atividades e competências do eixo Representação e Comunicação

 Atividades

Competências

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Utilizar a língua em
nível interativo
2. Utilizar a língua em
nível textual

Quadro 12: Atividades e competências do eixo Investigação e Compreensão

 Atividades

Competências

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Analisar e interpretar no
contexto de interlocução
2. Emitir juízo crítico sobre
as manifestações culturais
3. Analisar com o uso da
metalinguagem

Quadro 13: Atividades e competências do eixo Contextualização sócio-cultural

 Atividades

Competências

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Identificar a motivação
social dos aspectos
culturais
2. Contextualizar e
comparar diferentes visões
de mundo
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CCOONNCCLLUUSSÃÃOO

Ao iniciar as nossas considerações finais, retomamos o que foi constatado na análise

dos fragmentos dos romances selecionados, com reflexo nas atividades sugeridas. Pudemos

observar que, na prática de sala de aula, para aqueles que buscam trabalhar no campo da

enunciação, é possível que se encaminhem por dois níveis diferentes que se complementam.

O primeiro deles diz respeito ao tipo de ocorrências da heterogeneidade discursiva, isto é,

como se apresentam essas ocorrências do ponto de vista formal. O segundo nível envolve as

relações que um discurso estabelece com outros que o atravessam, apontando para o exterior

lingüístico.

Na nossa análise, identificamos o emprego do discurso direto, discurso indireto,

discurso indireto livre, modalização autonímica, pressupostos, subentendidos, ironia,

paráfrase e as marcas tipográficas, como itálico e travessão, para o primeiro nível, mais

objetivo. Para o outro nível, que requer maior grau de interpretação, uma vez que se apresenta

de modo mais subjetivo, identificamos referências culturais, tais como: características da

religião, literatura e vida urbana dos falantes nativos da língua-alvo.

Apesar de distintos, julgamos necessário, ao se estudar a língua do ponto de vista do

discurso, contemplar ambos os níveis de análise do heterogêneo que invade o texto. A

construção dos sentidos, a partir do levantamento das vozes em uma obra, como é o caso dos

romances, ressalta a complexidade de um texto. Por meio da exploração dos elementos que

compõem a heterogeneidade, chega-se aos sentidos que ela abrange. Nessa perspectiva,

elaboramos dez atividades para a aula de inglês língua estrangeira.

Nossas atividades refletem as escolhas que fizemos ao longo de um percurso que

envolve tanto o processo de realização desta pesquisa como a trajetória profissional que vimos

trilhando. Não temos a pretensão de apresentar soluções metodológicas para o ensino-

aprendizagem de inglês língua estrangeira, mas de alargar as possibilidades de trabalho

educativo na perspectiva dos estudos discursivos. São inúmeras as possibilidades de obras a

serem trabalhadas, de aspectos a serem explorados e, conseqüentemente, de sugestões que o
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professor poderá fazer para a sua prática pedagógica. Essa busca incessante é o que nos torna

capazes de exercer o nosso ofício de modo mais completo, uma vez que temos no nosso aluno

o principal beneficiado de qualquer reflexão tanto de ordem teórica como prática.

As nossas reflexões apontam para uma perspectiva que se estende para além do

emprego da língua como meio de comunicação e passa a percebê-la como meio de acesso à

cultura, em suas mais variadas manifestações discursivas. Nessa perspectiva, o aluno e o

professor são vistos como aprendizes de outras visões de mundo, comprometidos com valores

de respeito às diferenças, de valorização de sua própria cultura, assim como da cultura de

outros países. Ao desvendar fronteiras culturais, esperamos estar contribuindo, para que

nossos alunos, assim como nós, possamos atuar em prol da paz e do entendimento entre os

povos.
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