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acontece. E isto, o sentido ou o sem-sentido, é 
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relação a tudo isso. 

 

Larossa (2002, p. 21) 



 

 

RESUMO 

 

 

O objetivo desta tese é investigar a construção identitária de mulheres ao longo do processo 

formativo no curso Preparador de pescado, desenvolvido no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, no município de Macau, por intermédio do 

Programa Nacional Mulheres Mil. Esse programa insere-se no conjunto de prioridades das 

políticas públicas brasileiras, especialmente nos eixos da promoção da equidade, igualdade 

entre os gêneros, combate à violência contra a mulher e acesso à educação. Teoricamente, 

ancora-se em saberes derivados da Linguística Aplicada contemporânea, dos estudos 

bakhtinianos, dos estudos culturais e dos estudos sobre gênero. A proposta metodológica 

desenvolveu-se em consonância com os parâmetros da pesquisa qualitativo-interpretativista, 

em função do que se analisou o corpus resultante dos enunciados produzidos (ao longo do ano 

de 2016) por onze sujeitos de pesquisa (mulheres inscritas no curso Preparador de pescado), 

que, por meio de entrevistas semiestruturadas e rodas de conversa, emitiram seus pontos de 

vista sobre o que é ser mulher. A construção dessa identidade, na visão dessas mulheres, 

demandou a realização, no início do curso, da entrevista individual (nas residências das 

participantes) e, ao final deste, da entrevista coletiva, sob a forma de rodas de conversa, em que 

as vozes conjuntamente funcionaram como um movimento profícuo de escuta na direção 

enunciativo-discursiva sobre o ser feminino. Pretendia-se, por tal procedimento, que as 

cursistas realizassem uma conexão entre as identidades culturais anteriores ao curso e as novas 

identidades emergidas no decorrer deste. A partir da análise realizada (comparando as duas 

etapas), constatou-se que os enunciados refletem e refratam parte do universo feminino no 

cronotopo compreendido, com perspectivas para si, para o outro e para a sociedade, embora tais 

percepções identitárias sejam alteradas constantemente, o que se constitui em um forte 

argumento para validar a tese de que, nesse processo de desvelamento, antevemos a importância 

da educação como possibilidade de transformação social, de tal modo a promover o alcance da 

autonomia feminina. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem. Práticas discursivas. Identidade cultural. Gênero. 

Programa Mulheres Mil. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This doctoral dissertation aims to investigate the identity construction of the women who 

underwent training during the course entitled Preparador de pescado (Fish Preparation). It was 

developed at the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte) in Macau, 

RN, through the Programa Nacional Mulheres Mil (National Program Thousand Women). This 

program is part of the set of priorities established by Brazilian public policies especially related 

to the central issues of equity promotion, gender equality, the fight against violence against 

women, and access to education. Theoretically, this research is established under Contemporary 

Applied Linguistics, based on the Bakhtin studies, on cultural studies, and on gender. The 

methodological proposal was developed in accordance with the parameters of a qualitative-

interpretative research. The corpus explored came from statements produced by eleven women 

enrolled in the course throughout the year of 2016. It was used semi-structured interviews as 

well as broadening collective talks in order to have the women sharing their points of view on 

what means to be a woman in their contexts. The construction of this identity required, in the 

very beginning of the process, individual approaches and singular interviews. In its end, it 

required collective conversations and round talks from which the women´s voices functioned 

as a fruitful movement of listening. By such procedure, the students involved could make a 

connection between their cultural identity background and the new identities that emerged 

during the course. As a result, the study showed that the statements shared by the women reflect 

and refract part of the female universe in this determined chronotope. The perspectives of these 

statements dealt with themselves and the others, as well as society. In a way, it is possible to 

say that such identity perceptions can also constantly change, and this constitutes a strong 

argument to affirm the thesis that, in this process, the importance of the education reveals a 

possibility of social transformation, in such a way that it does promote female autonomy. 

 

KEYWORDS: Language. Discourse practices. Cultural identity. Gender. Mulheres Mil 

Program. 

 

  



 

 

RESUMEN 

 

 

El objetivo de esta tesis es investigar la construcción identitaria de mujeres a lo largo del 

proceso formativo en el curso Preparador de pescado, desarrollado en el Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (Instituto Federal de Educación, 

Ciencia y Tecnología de Rio Grande do Norte), en el municipio de Macau, por intermedio del 

Programa Nacional Mulheres Mil (Programa Nacional Mujeres Mil). Este programa se inscribe 

en el conjunto de prioridades de las políticas públicas brasileñas, especialmente en los ejes de 

la promoción de equidad, igualdad entre los géneros, combate a la violencia contra la mujer y 

acceso a la educación. Teóricamente, se ancla en saberes derivados de la Lingüística Aplicada 

contemporánea, de los estudios bakhtinianos, de los estudios culturales y de los estudios sobre 

género. La propuesta metodológica se desarrolló en consonancia con los parámetros de la 

investigación cualitativo-interpretativista, en función de lo que se analizó el corpus resultante 

de los enunciados producidos (a lo largo del año 2016) por once sujetos de investigación 

(mujeres inscritas en el curso Preparador de pescado), que, por medio de entrevistas 

semiestructuradas y ruedas de conversación, emitieron sus puntos de vista sobre lo que es ser 

mujer. La construcción de esa identidad, en la visión de esas mujeres, demandó la realización, 

al inicio del curso, de la entrevista individual (en las residencias de las participantes) y, al final 

de éste, de la entrevista colectiva, en forma de ruedas de conversación, en que las voces 

conjuntamente funcionaron como un movimiento provechoso de escucha en la dirección 

enunciativo-discursiva sobre el ser femenino. Se pretendía, por tal procedimiento, que las 

cursillistas realizasen una conexión entre las identidades culturales anteriores al curso y las 

nuevas identidades emergidas en el transcurso de éste. A partir del análisis realizado 

(comparando las dos etapas), se constató que los enunciados reflejan y refractan parte del 

universo femenino en el cronotopo comprendido, con perspectivas para sí, para el otro y para 

la sociedad, aunque tales percepciones identitarias sean alteradas constantemente, lo que se 

constituye en un fuerte argumento para validar la tesis de que, en ese proceso de desvelamiento, 

antevemos la importancia de la educación como posibilidad de transformación social, de tal 

modo a promover el alcance de la autonomía femenina. 

 

PALABRAS CLAVE: Lenguaje. Prácticas discursivas. Identidad cultural. Género. Programa 

Mujeres Mil. 
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1 ANTES DO EMBARQUE 

 

 

Nossa “viagem de descobrimento” durou aproximadamente quatro anos para completar 

seu percurso em direção às identidades culturais de mulheres, moradoras de Guamaré1 e 

participantes do Programa Nacional Mulheres Mil (Promil), do curso Preparador de pescado, 

ministrado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN), em 2016, no município de Macau. 

Antes, porém, de apresentar nossa rota de navegação, com suas quatro paragens – em 

que abordamos os Estudos da Linguagem, os estudos culturais e de gênero, a experiência 

metodológica e os dados analisados –, faz-se necessário explicitar os motivos pelos quais 

decidimos traçar esse roteiro de viagem, justificar e identificar o horizonte histórico e social 

mais amplo e mais próximo da realidade em que a pesquisa aconteceu. 

A decisão de investigar a identidade cultural consolida-se com nosso ingresso no Grupo 

de Estudos em Linguagem, Memória, Identidade e Território2, em 2009, no IFRN – Campus 

Santa Cruz, onde trabalhava à época. Além do envolvimento nesse grupo de pesquisa, com viés 

identitário, um ano depois, fui aprovada na seleção de mestrado da UFRN, com um projeto de 

pesquisa em que se propunha desvelar as identidades culturais de Santa Rita de Cássia, 

construídas a partir das representações em registro no discurso dos moradores da área urbana 

do município de Santa Cruz, localizado na Mesorregião Agreste do Estado do Rio Grande do 

Norte (RN). 

Na referida pesquisa, a imagem de Santa Rita ganha representatividade nos enunciados 

dos moradores quando eles narram sua história, quando reverenciam a Santa, batizando suas 

filhas com seu nome, ou quando replicam o nome sagrado em seus estabelecimentos 

comerciais. Tantas “homenagens” nos levam a pressupor que “não há santa-cruzense que não 

conte ou não tenha ouvido de seus pais ou companheiros a história de Santa Rita de Cássia” 

(DINIZ, 2013b, p. 59). 

No ano seguinte ao da escrita dessa dissertação3, ainda na mesma Instituição, fui 

trabalhar no município de Macau, situado na Costa Branca Potiguar, a uma distância de 180 km 

de Natal, capital do Estado do RN. Nesse novo Campus, participei de um processo seletivo para 

                                                             
1  Guamaré é um município potiguar, o qual dista, aproximadamente, 30 km do IFRN – Campus Macau. 
2 Esse grupo está registrado no CNPQ e desenvolve projetos de ensino, pesquisa e extensão envolvendo as 

disciplinas; em especial, de Língua Portuguesa, Geografia, História, Artes e Filosofia. 
3  Disponível nas Referências. 
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supervisionar o Promil. Como estava desenvolvendo um projeto acadêmico que dialogava com 

a abordagem de gênero, o que atendia às exigências do programa, fui, consequentemente, 

selecionada. 

Motivada a estudar mais sobre tal projeto de extensão e sobre a história das mulheres 

participantes desse programa, especialmente em nosso país, cursei disciplinas, nos anos de 2014 

a 2017, em Linguística Aplicada4 e Antropologia; participei de cursos de formação sobre o 

Promil no IFRN, em 2016 e 2017, organizados pela Pró-Reitoria de Extensão do Instituto; além 

de poder trabalhar em Macau e conhecer melhor como esta cidade se “movimentava” em 

relação a vários aspectos culturais. 

O entretecer desses muitos fios – como professora, como coordenadora de extensão e 

como supervisora do Promil no Campus Macau – reconstitui, nesta pesquisa, nosso percurso 

profissional no IFRN e nosso percurso acadêmico na UFRN. Nessas andanças pelo mundo do 

saber, fizemos ancoragens nos Estudos da Linguagem, contando mais especificamente com os 

saberes emanados da Linguística Aplicada contemporânea5 (CORACINI; BERTOLDO, 2003; 

MOITA LOPES, 2009; PENNYCOOK, 2001; RAJAGOPALAN, 2003; SIGNORINI, 2008; 

ROJO, 2013). Essas ancoragens tonaram-se necessárias para mergulhos mais pontuais, visando 

a descobertas singulares, como as identidades culturais das participantes do Promil. 

 Em um segundo porto, Por entre muitas paisagens: a ação em movimentos teóricos, 

incursionamos por novas rotas teóricas. A primeira delas, a da Linguística Aplicada6, com o 

objetivo de entender a linguagem como sendo indissociável dos saberes 

inter/trans/indisciplinares (OLIVEIRA, 2016) e das práticas sociais. Em especial, porque “o 

estudo das relações entre linguagem e vida social, especificamente, das relações entre 

linguagem e classe social, gênero, sexualidade, raça etc., tem sido um grande tema” da LA 

brasileira (MOITA LOPES, 2013b, p. 227). 

                                                             
4  No curso desta abordagem, Linguística Aplicada será, alternadamente, substituída pela sigla LA. 
5  O mundo contemporâneo tem sido chamado também de modernidade recente, segunda modernidade, 

hipermodernidade, modernidade tardia (MOITA LOPES, 2013a, p. 227-247). 
6  Dentre as várias linhas de pesquisa desenvolvidas na área dos Estudos em Linguística Aplicada no Brasil, 

filiamos esta investigação ao grupo das que se voltam para as questões identitárias, precisamente no projeto de 

pesquisa chamado A construção identitária da cidade múltipla, coordenado pela Prof.ª Drª. Marília Varella 

Bezerra de Faria, na área dos Estudos da Linguística Aplicada, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, e vinculado ao Grupo de Pesquisa no CNPq, intitulado Práticas Discursivas na Contemporaneidade. 

Além desse grupo, a pesquisadora é integrante, desde 2016, do Projeto de Extensão Ciclo de estudos: diálogos 

com o círculo de Bakhtin, também sob a perspectiva da Linguística Aplicada, coordenado pela Prof.ª Drª. Maria 

da Penha Casado Alves. 
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Como área investigativa7, “sempre sujeita a novas configurações” (SIGNORINI; 

CAVALCANTI, 1998, p. 7), visto que se propõe abordar temáticas contemporâneas 

diretamente ligadas às práticas sociais nas diversas esferas (midiática, escolar, empresarial, 

política, enfim, na produção do conhecimento), a LA tem problematizado, por exemplo, “quem 

somos ou quem estamos nos tornando em nossos dias” (BASTOS; MOITA LOPES, 2011, 

p. 13). É também à luz de seus postulados que alcançamos a compreensão de que um mesmo 

objeto de estudo pode inserir-se em diferentes áreas do conhecimento, tocar várias fronteiras, 

contribuir com dados epistêmicos e socializar experiências desse trânsito. O que está em jogo, 

portanto, é “a necessidade de rever demarcações tradicionais entre as áreas de conhecimento 

assim como de migrar conceitos e compartilhar metodologias entre os campos” (BASTOS; 

MOITA LOPES, 2011, p. 14). 

Em mais um investimento no campo teórico, fixamos âncora nos estudos do Círculo8 

[BAKHTIN (2015a, 2016a, 2017a), MEDVIÉDEV (2012), VOLOCHÍNOV (2013a, 2017a)], 

que referendam a concepção de língua(gem)9 como um evento social, algo “vivo” dentro dos 

sujeitos, que, ao mesmo tempo, constitui e é constituída nas interações das quais participam os 

envolvidos. Alinhando-nos a essa percepção, admitimos que é também no mundo da vida, que 

as participantes do Promil produzem saberes, que enunciam seus discursos, “[nascem] no 

diálogo como sua réplica viva, [formam-se] na mútua orientação dialógica do discurso de 

outrem no interior do objeto” (BAKHTIN, 1998, p. 88-89). 

Sob esse enfoque, o Promil (em especial o curso Preparador de pescado) pode ser 

entendido como a “materialização privilegiada do tempo no espaço” (BAKHTIN, 1998, p. 356), 

como constituinte e constitutivo do sujeito histórico em sua eventicidade. No mundo da vida, 

os sujeitos atuam dentro de um tempo, que é histórico, e de um espaço, que é social, sempre 

dispostos e abertos a transformações (BAKHTIN, 2010a).  

                                                             
7  No Brasil, tomamos como referência o primeiro Congresso da Associação Internacional de Linguística 

Aplicada (AILA), ocorrido em 1964 (MOITA LOPES, 2013a). Fora do país, mais precisamente a partir de 
1956, com a fundação da University of Edinburgh School of Applied Linguistics, uma iniciativa do Conselho 

Britânico, e do Center for Applied Linguistics, em 1957, com o apoio da Fundação Ford, em Washington 

(STREVENS, 1991 apud MENEZES; SILVA; GOMES, 2009). 
8  À época, como o grupo, até onde sabemos, não tinha um nome estabelecido, uma denominação foi atribuída 

pelos estudiosos de seus trabalhos, comumente conhecido como Círculo de Bakhtin. Aqui, optamos por nomeá-

-lo de estudos do Círculo de Bakhtin ou estudos do Círculo quando nos referirmos a noções comuns 

desenvolvidas por seus autores e mantemos a autoria, seguindo o padrão da ABNT, de acordo com a edição do 

livro a que tivemos acesso bem como a ortografia de seus nomes. 
9  Ao optarmos por fazer a junção das duas palavras nesta pesquisa, ensejamos a interpretação teórica em sintonia 

com a concepção de língua como linguagem, de acordo com os estudos do Círculo de Bakhtin. 
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Com efeito, compreendemos esse sujeito como um “ser da linguagem” (FARACO, 

2009, p. 9), como um ser falante porque é um construtor de enunciados10 por meio dos gêneros 

discursivos. Nas palavras de Bakhtin (2016c, p. 39), “aprender a falar significa aprender a 

construir enunciados (porque falamos por enunciados e não por orações isoladas e, 

evidentemente, não por palavras isoladas)”. Compreendemos também o outro na dimensão 

dialógica, na acepção do que não é nosso, do que é diverso e até contrário a nós. Na concepção 

enunciativo-discursiva, compreender o outro implica também manter uma “postura ética, 

responsável com a visão que se tem do corpo alheio no que concerne ao respeito, ao olhar 

amoroso que, para Bakhtin, garante a singularidade, a diferença, a eventicidade do ser no mundo 

e na vida” (CASADO ALVES, 2009, p. 5).  

Sem deixar de fitar os olhos no sujeito humano, depreendendo-o como uma “figura 

discursiva” (HALL, 2006, p. 23), que se constitui, desde sempre, de fora para dentro, das 

relações com os outros, na terceira ancoragem teórica, embasamo-nos também nos estudos 

culturais, particularmente na temática da identidade cultural (HALL, 1996, 2006, 2012, 2013; 

SILVA, 2012; WOODWARD, 2012), tão recorrente nas reflexões filosóficas, sociológicas, 

antropológicas e, por que não dizer, linguístico-discursivas. 

Na quarta ancoragem teórica, enveredamos pelas identidades de gênero (LOURO, 2012, 

2015), que certamente refletem experiências históricas em comum e códigos culturais 

partilhados em nossa sociedade. Isso nos faz refletir sobre quem é essa mulher atualmente, 

quando escutamos11 suas identidades culturais. 

Tendo por suporte esse referencial teórico, delimitamos nosso objeto de estudo em 

termos da construção identitária de mulheres no decorrer do processo formativo no curso 

Preparador de pescado, desenvolvido no IFRN, por intermédio do Promil. Conforme 

pressupomos, as participantes da pesquisa desenvolvem múltiplas identidades culturais ao 

longo do tempo (e ao longo do curso), as quais são evidenciadas nos enunciados produzidos a 

partir de elementos linguístico-discursivos, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, e 

que o Programa Mulheres Mil é uma das formas de elucidar tal processo de formação 

identitária. 

Vale ressaltar o fato de que não tentamos responder a todas as questões epistemológicas 

e teórico-metodológicas com que este estudo dialoga; todavia, empenhamo-nos em contribuir 

                                                             
10  De acordo com Bezerra (2015, 2016), Bakhtin não fez distinção entre os termos enunciação e enunciado. Neste 

estudo, sempre nos reportaremos ao termo enunciado. 
11   Escutar, em nossa visão, é diferente de ouvir; entendemos a escuta como um lugar do diálogo, como um espaço 

oportuno para a compreensão ativa, como uma parceira da palavra (PONZIO, 2012). 
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com o aprofundamento das discussões no campo da LA, trazendo, na medida do possível, 

algumas indagações para o aprofundamento da área. 

Em termos teóricos, esta investigação se justifica pela contribuição para a episteme da 

Linguística Aplicada, cujo objeto de estudo está voltado às identidades culturais sob o ponto de 

vista das participantes do Promil, pois, de acordo com mapeamento realizado a partir do 

descritor “programa mulheres mil”, não conseguimos encontrar pesquisas acadêmicas que 

estivessem sendo produzidas (ou em circulação) com essa mesma finalidade. 

Justifica-se também por registrar, em dados estatísticos, a real situação em que se 

encontra a mulher no atual contexto social. Infelizmente, o cenário é, ainda, bem desanimador, 

especialmente no que concerne à questão do feminicídio. Nesse caso, em particular, os 

indicadores são preocupantes: o Sistema de Informações de Mortalidade revela que o número 

de vítimas de homicídio no Brasil, entre 1980 e 2013, foi de 106.093 mulheres. Em um ritmo 

crescente, ao longo do tempo, as vítimas passaram de 1.353 mulheres, em 1980, para 4.762, em 

2013, o que representa, em termos numéricos, 13 feminicídios por dia (WAISELFISZ, 2015).  

Com base em dados do Instituto Datafolha12, revelados por pesquisa encomendada pelo 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizada entre os dias 11 e 17 de fevereiro de 2017, 

em 130 municípios (incluindo capitais e cidades do interior em todas as regiões do país), 

constata-se que a mulher é vítima, a cada 2 segundos, de violência física ou verbal; a cada 2,6 

segundos, de ofensa verbal; a cada 6,3 segundos, de ameaça de violência; a cada 6,9 segundos, 

de perseguição; a cada 7,2 segundos, de violência física; a cada 2 minutos, de arma de fogo; a 

cada 16,6 segundos, de ameaça com faca ou arma de fogo; a cada 22,5 segundos, de 

espancamento ou tentativa de estrangulamento; a cada 1,4 segundo, de assédio; a cada 1,5 

segundo, de assédio na rua; a cada 4,6 segundos, de assédio no trabalho; a cada 6,1 segundos, 

de assédio físico em transporte público.  

Esses indicadores, no entanto, tão-somente aludem a certos tipos de violência a que se 

submetem as mulheres, sobremaneira no referido cronotopo estudado. Para 

Waiselfisz (2015, p. 27), “efetivamente, só El Salvador, Colômbia, Guatemala (três países 

latino-americanos) e a Federação Russa evidenciam taxas superiores às do Brasil”. Ressalva-se 

que, no Brasil, os índices são excessivamente elevados: há, por exemplo, 48 vezes mais 

homicídios femininos que no Reino Unido; 24 vezes mais que na Irlanda ou na Dinamarca; 16 

                                                             
12   Disponível em: 

 http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2018/01/11/bfed1c72cc0eff5f76027203648546c5bbe9923c.pdf. 

Acesso em: 28 mar. 2018. 
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vezes mais que no Japão ou na Escócia. Acrescenta-se, por fim, que se comparado a um grupo 

de 83 países, o Brasil ocupa a quinta posição em relação aos feminicídios. 

 Em se analisando por região, o quadro apresenta variações: no Nordeste, destaca-se o 

elevado crescimento das taxas de homicídio de mulheres; na Região Norte, nota-se uma taxa 

um pouco menor; no Sul e no Centro-Oeste, evidencia-se um baixo crescimento; e na Região 

Sudeste, significativamente, as taxas caem pela metade no período, em função da alta retração 

dos índices em São Paulo e Rio de Janeiro e, em menor escala, ainda, Belo Horizonte 

(WAISELFISZ, 2015). 

De acordo com dados do Tribunal de Justiça do Estado, em 2018, o RN assumiu o quinto 

lugar no Brasil, relativamente aos casos de violência doméstica. Segundo a Secretaria de 

Segurança Pública do RN e a Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Mulher e das Minorias13 

(órgão ligado a essa Secretaria), de 2015 a 2017, o percentual de mulheres mortas subiu 34,2%, 

e a quantidade de denúncias de ameaças, agressões e estupros saltou de uma média diária de 

3,3, em 2015, para uma média de 7,4 casos, relatados por dia, em 2017. 

Não obstante assim se configure essa problemática, vale ressaltar o fato de que, tanto as 

instituições governamentais quanto as não governamentais têm-se empenhado em combater as 

mais variadas manifestações de violência em nosso país, especialmente aquelas que se praticam 

contra a mulher. Com esse propósito, algumas ações vêm sendo desenvolvidas, no sentido de 

promover a discussão dessa temática (a exemplo da realização de pesquisas de opinião, da 

divulgação do tema nos meios de comunicação, nas plataformas eleitorais dos diversos 

operadores políticos, da profusão de trabalhos acadêmicos, cujo objetivo de estudo inscreve-se 

nesse campo de investigação, além das inúmeras propostas – no âmbito público/privado – que 

se colocam no intuito de limitar, diminuir e mesmo erradicar essa “mazela” social), o que, em 

consequência, dará maior visibilidade ao problema, podendo, inclusive, reprimir algumas 

ocorrência preanunciadas. 

Em termos potiguares, a situação não se mostra menos perversa. Mesmo contando com 

a oferta do Promil, sob a alçada de uma instituição pública (o IFRN), temos a ciência de que 

essa realidade não mudará de pronto a vida das mulheres que participam desse programa de 

formação. 

                                                             
13  Disponível em: 

 http://www.defesasocial.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=70444&ACT=null&PAGE=0&PA

RM=null&LBL=CODIMM e https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/por-dia-rn-tem-media-de-7-

denuncias-de-casos-de-ameaca-agressao-ou-estupro-contra-mulheres.ghtml. Acesso em: 2 abr. 2018. 
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Inserida em tal contexto, esta pesquisa assume um caráter social, uma atribuição que se 

justifica até pelo próprio critério seletivo dos sujeitos participantes, vez que se procede à seleção 

de mulheres em condições de vulnerabilidade a fim de que possam, via programa, tomar ciência 

sobre questões que dizem respeito às suas vidas, quer no plano pessoal, quer no plano 

sociocultural, a partir do que poderão construir e reconstruir suas identidades. 

É visando desvelar as identidades culturais que nos propusemos, neste percurso 

investigativo, responder, apropriadamente, aos seguintes questionamentos: que identidades 

culturais são construídas em torno do ser mulher durante o curso Preparador de pescado, do 

Promil, a partir de enunciados das participantes? Que relações dialógicas14 podem ser 

estabelecidas entre essas possíveis identidades? Na linha desses questionamentos, objetivamos 

compreender como se estabelecem as relações dialógicas dentro dos enunciados construídos e 

como se materializam as formas de representar discursivamente o ser mulher por meio de 

enunciados. 

Retomando nosso percurso investigativo, fazemos uma próxima ancoragem nos 

Movimentos metodológicos: o contexto da pesquisa, em que explicitamos o estudo com 

informações sobre o programa, o curso Preparador de pescado e as cenas vividas nesse 

cronotopo de pesquisa. Além disso, situamos a pesquisa no paradigma de caráter qualitativo, 

detalhando nossos instrumentos metodológicos, incluindo-se, entre estes, um estudo piloto 

realizado. 

Finalizamos com a interpretação dos dados em Análise dialógica dos enunciados: na 

escuta de identidades, indagando e cotejando os enunciados, de forma a atender aos objetivos 

da pesquisa empreendida. Nesse processo, buscamos as vozes que transitam entre os já ditos e 

os não ditos presentes nos enunciados das alunas. 

Entre Encontros e Despedidas, tecemos as considerações finais, discutindo nossos 

resultados, articulando-os às questões propostas. Para além disso, delineamos as perspectivas 

futuras para uma possível ampliação deste estudo. 

  

                                                             
14  De forma a conceituar dialogismo, recorremos à teoria que constitui a obra Problemas da poética de 

Dostoiévski, especificamente no capítulo chamado O discurso em Dostoiévski, em que a escrita artística 

dostoievskiana é entendida como polifônica, e o discurso como “a língua em sua integridade concreta e viva, 

e não a língua como objeto específico da linguística, obtido por meio de uma abstração absolutamente legítima 

e necessária de alguns aspectos da vida concreta do discurso” (BAKHTIN, 2015a, p. 207). 
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2 POR ENTRE MUITAS PAISAGENS: A AÇÃO EM MOVIMENTOS TEÓRICOS 

 

 

Nesta seção, apresentamos as lentes através das quais nosso corpus está sendo visto a 

fim de que os objetivos propostos sejam alcançados. A primeira delas, a Linguística Aplicada, 

uma área por natureza complexa, contribui “para a busca de caminhos que permitam que vozes 

apagadas institucionalmente se visibilizem e sejam visibilizadas socialmente” 

(ALMEIDA, 2005, p. 163); para “visibilizar e entender as resistências (ou ainda as 

reexistências) de grupos que, a partir da periferia, produzem novos saberes num processo de 

transformação do global pelo local” (KLEIMAN, 2013, p. 53). 

A segunda lente, focada na teoria enunciativo-discursiva dos estudos do Círculo 

[BAKHTIN (2015a, 2016a, 2017a), MEDVIÉDEV (2012), VOLOCHÍNOV (2013a, 2017a)], 

faz-se imprescindível para analisar, dialogicamente, a construção discursiva das falantes15 do 

curso Preparador de pescado, do Promil, em processo de compreensão e em constante 

interseção; sobremaneira, com o conceito de enunciado. 

A terceira lente, intrinsicamente relacionada aos trabalhos sobre construção de 

identidades, enfoca os estudos culturais, mormente as ideias defendidas por Hall (2006, 2013), 

para quem, na contemporaneidade, as identidades “migram”, estão sempre em movimento.  

A quarta lente, centrada nas pesquisas e nas teorias acerca dos estudos de gênero, 

assinala sua importância neste processo investigativo, na medida em que possibilita a 

descoberta do ser mulher em sua singularidade e em seu pertencimento a um gênero específico, 

através de discursos das alunas do curso Preparador de pescado. 

Pensar a linguagem à luz dessas concepções teóricas e, sob seu patrocínio, focalizar um 

mesmo objeto de estudo em suas múltiplas faces é tornar inconteste a afirmação, antes expressa, 

de que um mesmo objeto de estudo pode se abrir às contribuições de diferentes áreas do 

conhecimento, observando, em seu benefício, o que delas lhe for conveniente para sua 

construção. 

Sob essa perspectiva, nossa investigação, que se inscreve no campo da Linguística 

Aplicada, cujas fronteiras se abrem ao transcrito interdisciplinar, estabelece conexões com a 

Sociologia e as Ciências Sociais e, de modo mais afinado, com a área de conhecimentos sobre 

o gênero; particularmente, os estudos acerca dessa questão, que se desenvolvem no Brasil. 

                                                             
15  Inspirando-se nas considerações de Bakhtin (2015b, p. 124), “o falante e sua palavra, como objeto da palavra, 

são um objeto sui generis”. O referido termo será sinônimo também de ser emotivo, ser da linguagem quando 

nos reportarmos às mulheres participantes desta pesquisa. 
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2.1 A LINGUÍSTICA APLICADA: UM BINÓCULO PARA ESTUDAR A LÍNGUA(GEM) 

 

A Linguística Aplicada – área teórica interessada por questões relacionadas ao uso da 

linguagem nas práticas sociais e parceira das Ciências Sociais e Humanas, tanto do ponto de 

vista teórico quanto do ponto de vista metodológico – despontou, de forma reconhecida e 

institucionalizada, no Brasil, no final dos anos 1960 (MOITA LOPES, 2013a). 

No início de seu surgimento, a LA era compreendida como uma subárea da Linguística 

Teórica, cuja atividade principal voltava-se à aplicação dos conhecimentos sobre as línguas; 

especificamente, aqueles provenientes das concepções de linguagem estruturalistas e 

gerativistas (OLIVEIRA, 2009). 

No cenário dos Estudos da Linguagem, divisamos o projeto de uma LA que defende 

“um conhecimento interessado, optando por um modo de fazer pesquisa questionador do papel 

da linguagem na vida social” (OLIVEIRA, 2016, p. 51). Também descobrimos que pesquisar 

em LA leva-nos a um trânsito teórico por muitas áreas do conhecimento, sendo seus caminhos 

abertos a perspectivas para além do ensino de línguas, da sala de aula e da formação de 

professores. Em termos metafóricos, pesquisar em LA é o mesmo que buscar petróleo no mar, 

conforme percepção de Leffa (2001, p. 4-5): 

 

[...] precisamos abandonar o conforto de caminhar em terra firme, com balizas 

enterradas no chão, e aprender a navegar, assestando nossos instrumentos em 

plataformas móveis. A dificuldade numa plataforma móvel é manter o rumo; 

um rumo que não é o da linguística, nem da psicologia, nem da antropologia, 
nem de qualquer outra ciência com a qual nos avizinhamos. 

 

Estar diante de uma especialidade teórica que vai ao encontro do estudo da língua como 

instrumento de uso para a comunicação entre as pessoas, tanto na sala de aula quanto na empresa 

ou na rua é, sobremaneira, compreender a capacidade de dar respostas à sociedade na medida 

em que muitas dessas necessidades humanas se relacionam a questões de linguagem. É, para 

além disso, a capacidade de trabalhar na diversidade, com uma metodologia dinâmica de 

pesquisa. Essa sensibilidade para responder aos problemas da linguagem faz com que essa área 

não só esteja vivendo um grande momento na contemporaneidade mas também gerando para si 

uma responsabilidade social (LEFFA, 2001). 
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Nesse trânsito intenso entre as diferentes áreas do conhecimento humano, a questão da 

anti/in/inter/transdisciplinaridade16 (ou alguma de suas variantes morfológicas) é mencionada 

por muitos linguistas contemporâneos em suas publicações no sentido de analisar a conexão 

entre a LA contemporânea e outras áreas do conhecimento humano, tanto no Brasil quanto no 

mundo (RAJAGOPALAN, 2014). Sem dúvida, podemos afirmar que essa área abraça muitos 

contextos – cultura, história, política, sociedade – como aliados em suas pesquisas ao mesmo 

tempo que seus objetos são múltiplos e complexos (MOITA LOPES, 1998, 2006; PASCHOAL; 

CELANI, 1992; PENNYCOOK, 2001; ROJO, 2006, 2013; SIGNORINI; CAVALCANTI, 

1998). 

Todavia, vale ressaltar o fato de que uma abordagem teórica e metodológica híbrida não 

é privilégio somente da LA; áreas como a Análise do Discurso e a Psicologia também buscam 

entender o ser humano cada vez mais em contextos de interação, contemplar a complexidade, 

a discursividade e as visões socioconstrucionistas (MOITA LOPES, 1996, 2004).  

Ao escolher empiricamente a concepção de uma LA contemporânea, interessam-nos as 

pesquisas que desenvolvem um olhar sócio-histórico e identitário para seus objetos de estudo, 

como fez Faria (2007) frente às identidades culturais atribuídas à cidade de Natal, a partir do 

discurso dos poetas potiguares, ao longo do século XX, e como fez Capistrano (2014) ao 

investigar as identidades que emergiam nas práticas discursivas midiáticas das campanhas 

eleitorais protagonizadas por candidatas a cargos de Presidente da República e Governadora do 

Estado do Rio Grande do Norte, respectivamente representados por Dilma Rousseff e Rosalba 

Ciarline. 

Além desses, vale mencionar ainda outros pesquisadores que unem a LA à temática da 

identidade cultural, a exemplo de Costa (2018), Dantas (2018), Diniz (2013b), Freire (2014), 

Medeiros (2015), Monte (2014), Nascimento (2017), Oliveira (2015) e Santos (2017).  

Para Oliveira (2009, p. 7), o desafio de enfrentar o estudo da linguagem como uma 

prática social implica 

 

[...] ir além, em seu objeto de estudo, da língua em si. Explicitando, diríamos 
que o avanço proposto para a LA caminha em direção de uma produção de 

conhecimentos que busque compreender os usos sociais que se fazem da 

língua, o que por um lado explica a ampliação dos espaços de pesquisa para 
outros contextos e outras temáticas, tais como as interações em contextos de 

trabalho, políticas linguísticas, questões identitárias, questões da tradução, 

                                                             
16  Tanto no campo da LA quanto no campo dos estudos culturais, a palavra “disciplina” recebe vários prefixos 

que vão favorecer o não isolamento de suas áreas e o mínimo receio de recorrer a outras ciências para expandir 

o conhecimento acerca do objeto estudado. 
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linguagem e tecnologia, entre outras, embora em nenhum caso, em nosso 

entendimento, dispensa sua ancoragem em uma concepção de linguagem. 

 

Enfim, uma multiplicidade de interesses, métodos e graus de desenvolvimento nada 

fixos vêm constituindo a LA contemporânea e a produção do conhecimento nas Ciências 

Humanas. A título de exemplo, Pennycook (1998), quando se refere ao trabalho dos linguistas 

aplicados, esclarece que o conhecimento que se produz é sempre vinculado a interesses pois 

esses profissionais estão preocupados com as iniquidades da sociedade, podendo assumir 

projetos políticos e morais que oportunizem mudanças frente a essas circunstâncias. Coracini e 

Bertoldo (2003) afirmam que a área da LA é capaz de produzir conhecimento através de 

trabalhos entre o desejo da teoria e a contingência da prática. 

 

2.2 A LÍNGUA(GEM) SOB A ÓTICA DO CÍRCULO DE BAKHTIN 

 

Os estudos do Círculo [BAKHTIN (2015a, 2016a, 2017a), MEDVIÉDEV (2012), 

VOLOCHÍNOV (2013a, 2017a)] assumem a discussão acerca de uma concepção de 

língua(gem) ancorada em um projeto transdisciplinar, cuja pretensão vai de encontro ao 

pensamento linguístico saussuriano do início do século XX. Nessa perspectiva, passa-se a 

compreender o uso e o valor17 social da linguagem como uma ação humana concreta, 

responsável e posicionada, emergindo em relações intersubjetivas, concebendo a palavra em 

sentido “pleno como enunciado, como uma unidade efetiva de comunicação discursiva”18 

(ARÁN, 2006, p. 168, tradução nossa). 

Para o aprofundamento dessa concepção, partimos de dois conceitos fundantes, o de 

enunciado, como a unidade fundamental da língua, e o de gênero discursivo, seja este oral, seja 

escrito, nos diversos campos da atividade humana. Isso porque ambos estão relacionados 

sempre com um tipo de atividade em que os participantes estão envolvidos, sendo os gêneros 

do discurso “tão heterogêneos e multiformes como são as nossas práticas sociais” (CASADO 

ALVES, 2008, p. 139). 

Nos campos da atividade humana, um repertório de cartas oficiais e comuns, textos19 de 

leis, diversos gêneros literários, científicos, publicísticos, réplicas do diálogo cotidiano, 

                                                             
17  Entende-se também como sinônimo de valor ideológico, a partir da concepção de Volochínov (2013a), índice 

social de valor, posição valorativa, sentido valorado, valoração. 
18   “La palabra en plenitud de sentido como enunciado, en tanto unidad efectiva de la comunicación discursiva”. 
19  Cabe ressaltar que, em todo o estudo, compreende-se o conceito de texto como um “conjunto coerente de 

signos” (BAKHTIN, 2016b, p. 71). Tal conceito está intimamente concatenado a outros conceitos-chave, quais 

sejam: enunciado, discurso, autoria, destinatário e esferas de produção, circulação, recepção e interação 

(BRAIT, 2012). 
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documentos de escritório, enfim, de gêneros do discurso vêm sendo elaborados; todos ligados 

ao uso da linguagem. À medida que um campo da atividade humana se desenvolve e ganha 

complexidade, os gêneros tornam-se infinitos quanto à heterogeneidade, sendo, portanto, 

“correias de transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem” 

(BAKHTIN, 2016c, p. 20). Mesmo assim, resultam formas-padrão relativamente estáveis. 

Essas formas-padrão, a que o autor alude, são construídas a partir de um contexto 

interacional e variam em virtude do momento histórico em que são produzidas. Com isso, cada 

esfera da atividade humana e da comunicação origina vasta heterogeneidade dos gêneros a seu 

favor, com características e intenções comunicativas específicas. Por esse caráter infinito e 

heterogêneo, os gêneros podem ser analisados sob a ótica de menor complexidade – a exemplo 

da carta, do bilhete, do diálogo do dia a dia – e sob a ótica de maior complexidade – o romance, 

o drama, a pesquisa científica. Estes (comumente gêneros escritos) são chamados de 

secundários; aqueles, que se formam nas condições da comunicação do dia a dia, em sua 

maioria, orais, são chamados de primários. Mesmo havendo tal divisão, Bakhtin (2016c) afirma 

que ambos são de mesma natureza pois são enunciados verbais. 

Como se constata, o saber sobre a natureza do enunciado e dos gêneros primários e 

secundários é extremamente importante para os Estudos da Linguagem – campo da Linguística 

e da Filologia – porque, através desta análise, o trabalho de investigação linguística relacionará 

a língua com a vida, fará jus à historicidade da informação. Fora disso, será formalismo e 

abstração exagerada (BAKHTIN, 2016c). 

Esse ponto de vista atribui à língua(gem) não apenas a característica de ser um sistema 

formado por estruturas, regras e exceções mas também algo concreto formulado por sujeitos 

falantes ou escreventes em um tempo determinado e um lugar único que ocupam na vida. O 

destaque, então, é para os enunciados concretos, haja vista que qualquer fenômeno fonético, 

léxico ou gramatical estará contemplado neles. 

Como a língua passa a integrar a vida, e esta entra na língua por meio de enunciados 

concretos, a individualidade passa a ser considerada, nos gêneros discursivos, em graus 

distintos. Com isso, os gêneros da literatura de ficção propiciam a emergência do estilo pessoal 

em contrapartida aos gêneros da esfera jurídica, como o acórdão e a sentença, os quais requerem 

uma forma mais padronizada, menos propícia para o reflexo do estilo pessoal. Se houver 

mudança do estilo de um gênero para outro – por exemplo, de charge para meme20 –, um caráter 

do estilo surgirá, modificando-o e ainda renovando o novo gênero. 

                                                             
20  O gênero discursivo meme, além de ser um fenômeno cultural, relaciona-se com uma forma de comunicação 

baseada na recriação excessiva, coletiva e paródica de imagens, textos verbais e vídeos (HORTA, 2015). 
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Na verdade, o que se repete pode ser uma peça-chave para encontrarmos o estilo do 

falante ou de quem escreve e, na sequência, caracterizar o gênero discursivo. Vale também 

ponderar sobre o fato de que compreender as unidades da língua é dar permissão para que os 

enunciados funcionem como unidades reais da comunicação discursiva; afinal, em vez de signo 

ou frase, a palavra é viva e em constante alternância entre os sujeitos do discurso. Entretanto, 

em certas teorias linguísticas, o enunciado equivale à frase ou às sequências frasais; no caso da 

Linguística Textual, enunciado opõe-se a texto; em Análise do Discurso, especialmente as da 

vertente francesa, esse conceito vai aparecer, em geral, em oposição a discurso (BRAIT; 

MELO, 2008). 

Em se tratando do enunciado concreto, o ouvinte não assume um papel passivo, no 

sentido de apenas recepcionar a informação e aceitá-la, como era entendido pela teoria 

linguística saussuriana da época, por exemplo (BAKHTIN, 2016c; VOLÓCHINOV, 2017b). 

Ao contrário disso, o significado linguístico dessa compreensão ocupa uma ativa posição 

responsiva de concordância, objeção, participação, complementação, aplicação, execução, 

preparação para usar o discurso, quer de forma verbalizada, quer de forma silenciosa. Essa 

compreensão responsiva silenciosa poderá soar tão fortemente, em determinada situação, que 

seu parceiro-interlocutor poderá também interpretar os discursos subsequentes (ou sob a 

manifestação de um comportamento inesperado) à situação enunciativa. Vale dizer, em 

acréscimo, que os gêneros da complexa comunicação cultural foram concebidos precisamente 

para essa compreensão ativamente responsiva de efeito retardado. 

A unidade da comunicação discursiva é evidenciada por meio de três peculiaridades. A 

primeira delas é a alternância dos sujeitos do discurso, por meio da qual se pode emoldurar o 

dito e interligá-lo a enunciados antecedentes e alheios aos do falante. A segunda é a 

conclusibilidade, que se realiza quando “o falante disse ou escreveu tudo o que quis dizer em 

dado momento ou sob dadas condições” (BAKHTIN, 2016c, p. 35). Essa peculiaridade está 

intimamente relacionada à primeira e corresponde à possibilidade de resposta ou de 

compreensão responsiva, muito além do sentido linguístico, pois alguma conclusibilidade será 

necessária para que se responda ao enunciado. Tais respostas se estendem desde perguntas 

simples do dia a dia a gêneros mais complexos, como o romance, em que corroborar, discordar 

ou concordar em parte com o enunciado produzido representa atitude responsiva. 

Convém ainda explicitar que o alcance da conclusibilidade específica, segundo nos 

alerta o autor (BAKHTIN, 2016c), dá-se sempre em função de três elementos ligados ao 

enunciado, quais sejam: a exauribilidade semântico-objetal (tratamento do tema); projeto de 
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discurso ou vontade de discurso do falante (intuito discursivo); e formas típicas do enunciado 

(composição e acabamento dos gêneros do discurso). 

A terceira peculiaridade corresponde à relação que o autor do enunciado estabelece com 

outros envolvidos na comunicação discursiva. Como é possível perceber, na sublinha desse 

dizer, assinala-se a importância do ouvinte em seu papel de parceiro-interlocutor, como alvo 

das reflexões do Círculo de Bakhtin, que o tomou (assim como fez com o enunciado) em suas 

discussões transitórias rumo à concepção de linguagem.  

Na linha dessas reflexões, também se coloca o texto entendido como algo transitório, 

como um acontecimento único, pois ele “se desenvolve na fronteira de duas consciências, de 

dois sujeitos” (BAKHTIN, 2016b, p. 76, grifo do autor), o que torna definitiva a alegação 

bakhtiniana no sentido de que o falante não é um Adão mítico, que só se relaciona com objetos 

não nomeados; ele está inserido numa interlocução, e seu discurso está imerso numa arena de 

luta entre vozes, disposto a obter uma resposta de concordância (com) ou de objeção à sua fala. 

Podemos, então, admitir a crença de que a realidade vivida pelos sujeitos é desde sempre 

refratada. Como justifica Medviédev (2012), no horizonte ideológico de uma época ou de um 

grupo social, há várias verdades mutuamente contraditórias e a plurivalência social dos 

signos torna-os vivos e móveis. Essa noção está associada a vários pontos de vista sobre o 

mundo, sobre a vida, e vinculada à ideia de que a linguagem é um heterodiscurso, pois há 

sempre vozes sociais (explícitas ou implícitas), preenchidas de ideologia, transitando por entre 

os enunciados. 

Atualmente, algumas teorias, como a Análise do Discurso, a Análise da Conversação, a 

Pragmática, a Antropologia Linguística e a Sociolinguística, empenham-se em estudar como a 

língua se intersecciona com os aspectos extralinguísticos das culturas, em uma tentativa de 

explicitar toda essa complexidade instaurada no mundo da linguagem. 

Para os estudos do Círculo, “cada expressão linguística das impressões do mundo 

externo, quer sejam imediatas quer sejam aquelas que se vão formando nas entranhas de nossa 

consciência e receberam conotações ideológicas mais fixas e estáveis, é sempre orientada para 

o outro” (VOLOCHÍNOV, 2013a, p. 157, grifo do autor), para um auditório, que, inclusive, 

pode estar presente ou não. Assim, os enunciados produzidos – as expressões de desejos, as 

percepções fisiológicas, por exemplo – pertencem a uma estrutura sociológica e fazem com que 

a língua seja algo móvel, produto de uma vida humana plena no intercâmbio comunicativo 

social. 

Reinserindo a compreensão de que o enunciado é marcado também pela alternância dos 

sujeitos do discurso, revalida-se o dito de que a linguagem humana, para se realizar, pressupõe 
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a presença de um falante e de um parceiro-interlocutor. Nessa linha interpretativa, qualquer 

interação verbal se estabelece por meio do diálogo, cujo sinônimo não seria, nesse caso, o de 

conversação com vistas à solução de problemas, ao entendimento ou à harmonia, e sim o de 

uma intervenção verbal totalmente impregnada de valoração por parte de um auditório potencial 

(VOLOCHÍNOV, 2013a). 

Em termos menos “científicos”, essa cena dialógica pode ser entendida a partir da 

associação à brincadeira “cabo de guerra”, em que os participantes, em dois lados opostos, 

aplicam sobre uma corda forças antagônicas a tal ponto de um desses oponentes conseguir 

passar a metade da corda do limite preestabelecido e ser o vencedor da batalha. Por analogia, 

em nossa mente, também nossa consciência parece dividir-se em duas vozes que se contrapõem: 

uma, “independentemente de nossa vontade e de nossa consciência, coincide com a visão, com 

as opiniões e com as valorações da classe a que pertencemos” (VOLOCHÍNOV, 2013a, p. 165, 

grifo do autor); a outra é “sempre a voz do representante típico, ideal, de nossa classe” 

(VOLOCHÍNOV, 2013a, p. 165). 

Torna-se, sob tal perspectiva, incontestável a afirmação de que todo enunciado é 

dialógico, pois que se dirige a outros sujeitos para a sua compreensão e para a sua efetiva 

resposta – reportando-nos às palavras de Bakhtin (2017b, p. 41), “aquilo que a nada responde 

se afigura sem sentido para nós, afastado do diálogo” –; ele depende do peso sócio-hierárquico 

do auditório. Com efeito, o mesmo enunciado dito por interlocutores com condição econômica, 

pertencimento de classe, profissão, gênero e época distintos não representará absolutamente o 

mesmo projeto de dizer, visto que ele se caracteriza por ter um significado determinado.  

Segundo Michael Holquist (2017), pesquisador dos estudos do Círculo de Bakhtin, a 

língua(gem) é anafórica, pois tudo nela estabelece interconexão e se constrói via diálogo. Na 

continuidade desse pensamento, se o enunciado for posto em outra situação21, ele terá um 

significado totalmente diferente. Inclusive, nossa linguagem interior – enunciação solitária; 

intervenção verbal íntima entre nós mesmos – é dialógica e impregnada “com a valoração de 

um ouvinte potencial, de um auditório potencial”, categoricamente o que afirma 

Volochínov (2013a, p. 164). 

Certamente se o ouvinte compreende de forma passiva uma informação, ele não se torna 

um participante real. Isso é entendido como abstração, e não como um fenômeno pleno e 

concreto da comunicação discursiva. Vale ainda esclarecer que, “por mais diferentes que sejam 

os enunciados por seu volume, pelo conteúdo, pela construção composicional, eles têm, como 

                                                             
21  Ao referido termo, três aspectos subentendidos da parte não verbal do enunciado precisam ser considerados: o 

espaço e o tempo, o objeto ou tema e a atitude dos falantes ou a valoração (VOLOCHÍNOV, 2013a, p. 172). 
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unidades da comunicação discursiva, peculiaridades estruturais comuns, e, antes de tudo, 

limites absolutamente precisos” (BAKHTIN, 2016c, p. 28-29, grifo do autor), sobremaneira 

porque os enunciados estão fundidos e pertencem a um determinado sujeito. 

Esses limites se referem à alternância dos sujeitos do discurso por um princípio e um 

fim absolutos: “o falante termina o seu enunciado para passar a palavra ao outro ou dar lugar à 

sua compreensão ativamente responsiva” (BAKHTIN, 2016c, p. 29). É essa alternância que dá 

precisão ao enunciado nos diversos campos da atividade humana e da vida; e, tal como ocorre 

no diálogo (por mais breve e fragmentário que seja), desvenda uma conclusibilidade ao 

representar o pensamento do falante em réplicas. 

Bakhtin (2016c) nos esclarece que o enunciado pode ser construído a partir de uma 

oração, de uma palavra ou de uma unidade do discurso. Sob tal configuração, subentendemos 

que se uma dessas unidades estiver descontextualizada, não se consegue dar conta do ato 

comunicativo pois assim não é possível suscitar resposta por parte do outro; tampouco autoria. 

Afinal, os sujeitos selecionam seu repertório linguístico de acordo com as especificidades do 

gênero discursivo de que se valem no momento da comunicação (dos procedimentos 

composicionais e do estilo do enunciado); enfim, a partir do que o locutor detém a respeito do 

destinatário. É preciso sublinhar que, nesse processo comunicativo, estabelece-se uma relação 

de profunda confiança em seu parceiro-interlocutor, criando uma expectativa de sensibilidade 

e de boa vontade em prol da obtenção de uma compreensão responsiva (BAKHTIN, 2016c). 

Mas vale lembrar que no intercâmbio comunicativo social vivo, a palavra precisa ser 

pronunciada ou pensada por um sujeito em um tempo específico, podendo ser compreendida e 

avaliada, tanto pelo falante quanto pelo auditório, pois a palavra dicionarizada não abarca toda 

a complexidade que poderia denotar. Não sendo assim, ela representa meramente “um conjunto 

de linhas retas ou semicirculares, de marcas de tinta tipográfica sobre uma folha de papel em 

branco” (VOLOCHÍNOV, 2013b, p. 195). 

Compreendemos e respondemos às palavras que nos atingem por meio da significação 

ideológica ou cotidiana porque pronunciamos ou ouvimos conteúdo: “verdade ou mentira, algo 

bom ou mau, relevante ou irrelevante, agradável ou desagradável” (VOLÓCHINOV, 2017b, 

p. 181). Esse modo de percepção sinaliza no sentido de que língua e ideologia estão 

intimamente unidas, refletindo uma luta de classe e um ponto de vista avaliativo em relação 

àquilo que desperta o interesse do sujeito enunciador. Vale esclarecer que, para os estudos do 

Círculo, a concepção de ideologia não remete ao falseamento da realidade, e sim, nos termos 

de Marx, “aos ‘produtos do espírito humano’ (ou ao universo das superestruturas)” bem como 
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à “teoria da ‘ciência das ideologias’ que vai tratar especificamente da criação literária”, de 

acordo com Faraco (2012, p. 184, grifo do autor). 

Sob essa ótica, a ideologia poderia caracterizar-se como “a expressão, a organização e 

a regulação das relações histórico-materiais dos homens” (GRUPO DE ESTUDOS DOS 

GÊNEROS DO DISCURSO, 2009, p. 59) mas também se pode considerá-la como 

representação, pois, para poder manifestar-se, carece da linguagem, do simbólico e, por sua vez, 

do signo ideológico. Tal como entende Volóchinov (2017a), “tudo o que é ideológico possui 

uma significação: ele representa e substitui algo encontrado fora dele, ou seja, ele é um signo”. 

(VOLÓCHINOV, 2017a, p. 91, grifo do autor). 

Traduzindo “simbolicamente” esse dizer, o autor recorre à representação imagética da 

foice e do martelo na bandeira oficial russa e do pão e do vinho no sacramento da comunhão 

cristã. Na primeira dupla de signos, os instrumentos de produção também podem simbolizar a 

classe dos trabalhadores, agrícolas e industriais, respectivamente. Na segunda, os produtos de 

consumo podem ser interpretados como signos: o pão sendo o corpo, e o vinho sendo o sangue 

de Cristo (VOLÓCHINOV, 2017a). Ainda, em termos elucidativos, no mundo dos homens, 

como o signo é produto da história humana, por isso, complexo por natureza, ele, 

simultaneamente, reflete e refrata inúmeros fenômenos da vida social (MEDVIÉDEV, 2012). 

Não parece haver dúvidas quanto ao fato de que “juízos e valorações se referem a uma 

certa totalidade, na qual a palavra diretamente entra em contato com o acontecimento da vida e 

se funde com ele em uma unidade indissolúvel” (VOLOCHÍNOV, 2013c, p. 77). O contexto 

extraverbal, por sua vez, precisa ser compartilhado pelos falantes por meio de três aspectos: o 

horizonte espacial e semântico; o conhecimento e a compreensão comum da situação; e a 

valoração. 

A esse universo, acrescenta-se ainda a questão da entonação e a escolha das palavras e 

sua composição, que são imprescindíveis quando se leva em conta a presença do auditório e, 

em consequência, a valoração que lhe é dada. Além disso, vale sublinhar que a postura corporal, 

a expressão do rosto e o movimento das mãos também comporão sutilmente, tanto a situação 

quanto a personalidade social do próprio interlocutor. Assim, na vida cotidiana, o enunciado é 

constituído por uma parte verbal, expressa, e outra parte extraverbal, subentendida 

(VOLOCHÍNOV, 2013a). 

Em consonância com esse ponto de vista, assimilamos a compreensão de que o som 

expressivo da palavra representa um vínculo entre o enunciado, a situação e o auditório; é “a 

expressão sonora da valoração social” (VOLOCHÍNOV, 2013a, p. 175, grifo do autor); é, 
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“sobretudo, a expressão da valoração da situação e do auditório (VOLOCHÍNOV, 2013a, p. 

177, grifo do autor). 

Em outras palavras, vale dizer que cada entonação necessita de palavras que lhe sejam 

correspondentes, e cada palavra, em função do lugar compositivo que ocupa na frase, também 

potencializa um significado particular ao enunciado. Neste último aspecto, o enunciado pode 

ser analisado sob a noção da construção estilística: “como palavra da língua neutra e não 

pertencente a ninguém; como palavra alheia dos outros, cheia de ecos de outros enunciados; e, 

por último, como a minha palavra” (BAKHTIN, 2016c, p. 53, grifo do autor). Assim, a palavra 

do outro atua dentro do meu projeto de dizer, de acordo com o que assimilo, reelaboro, 

reacentuo, mas ciente de que a expressividade não é inata de uma palavra, tal qual ocorre com 

a oração; ela é, ao contrário, provocada pela posição valorativa dos falantes ou escreventes. 

É justamente em virtude de o outro ser imprescindível nos estudos do Círculo de Bakhtin 

que o destinatário se torna elemento constitutivo do enunciado. Tanto isso é verdadeiro que, em 

nossas manifestações discursivas, o endereçamento é sempre levado em consideração, e nosso 

campo aperceptivo do discurso – algumas concepções, alguns preconceitos, o nível de 

escolaridade, enfim, o conhecimento do tema a ser abordado –, é ativado, favorecendo uma 

antecipação da situação comunicativa sob o ponto de vista do falante. Em sendo essa a previsão, 

se o ouvinte receber e não responder à informação, pressupõe-se que a comunicação não será 

entendida como fenômeno pleno e real, pois o papel ativo do outro ficará enfraquecido. 

Lidamos até então com uma concepção de língua(gem) referendada por um constructo 

múltiplo, dinâmico, complexo, uma prática social, que jamais poderá ser abordada de forma 

abstrata, sem que esteja situada historicamente. Por isso, do texto verbal – nosso dado primário 

– surge o ponto de partida para a análise discursiva assim como também o meio de acessarmos 

o pensamento humano. 

Parece-nos interessante rememorar o fato de que o enunciado é enformado pelos 

elementos dialógicos, que o penetram e de que a compreensão também é dialógica. Ainda, no 

campo literário, vale lembrar que o gênero discursivo romance é pleno de tonalidades 

dialógicas; e, no campo da vida, em relação ao homem, que “o amor, a compaixão, o 

enternecimento e quaisquer outras emoções sempre são dialógicas nesse ou naquele grau” 

(BAKHTIN, 2016b, p. 86). Com efeito, compreender é antes de tudo buscar sentido, visto que 

o “conteúdo de um pensamento tem uma significação estável que é dada pela identidade do ser 

que ele revela. Mas esse mesmo pensamento somente adquire sentido quando eu o assumo e o 

valoro” (AMORIM, 2015, p. 24, grifo do autor). 
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Discursivamente, dar sentido a um determinado evento não é nada simples. Poderíamos 

mesmo dizer que esse momento é tenso pois uma reação, de caráter infinito, nomeada de força 

centrípeta, é constituinte do jogo de poderes sociais. De acordo com Fiorin (2006, p. 82), a 

partir de leituras bakhtinianas, as vozes desse jogo têm sempre uma ação centrípeta pois buscam 

“reduzir o plurívoco ao unívoco”. Ainda para Fiorin (2006, p. 31-32), “Bakhtin desvela o fato 

de que a circulação das vozes numa formação social está submetida ao poder. Não há 

neutralidade no jogo das vozes”. 

Nas partidas jogadas, metaforicamente falando, as vontades sociais de poder tentarão 

impor uma das verdades sociais (a sua) como a verdade absoluta; submeter a heterogeneidade 

discursiva; monologizar os discursos; tornar o signo monovalente e, por fim, encerrar o diálogo 

(FARACO, 2009). Na percepção de Bakhtin (2017c), 

 

mesmo os sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo dos séculos 

passados, jamais podem ser estáveis (concluídos, acabados de uma vez por 
todas): eles sempre hão de mudar (renovando-se) no processo do futuro 

desenvolvimento do diálogo. Em qualquer momento do desenvolvimento do 

diálogo, existem massas imensas e ilimitadas de sentidos esquecidos, mas em 

determinados momentos do sucessivo desenvolvimento do diálogo, tais 
sentidos serão relembrados e reviverão em forma renovada (em um novo 

contexto). Não existe nada absolutamente morto: cada sentido terá sua festa 

de renovação (BAKHTIN, 2017c, p. 79, grifo do autor). 

 

Também os enunciados confrontados sobre um mesmo tema/pensamento, 

inevitavelmente, entram em relações dialógicas entre si, as quais não poderiam ser reduzidas a 

relações lógicas; tampouco meramente linguísticas. Elas se estabelecem entre enunciados 

concretos, produzidos por diferentes sujeitos do discurso, e a interpretação nunca poderia ser 

uma dublagem (BAKHTIN, 2016b).  

Um exemplo disso representa-se no diálogo cotidiano: “Que horas são?” – “Sete horas” 

(BAKHTIN, 2016b, p. 95). Com esse enunciado concreto, de sentido pleno, podemos inferir 

uma gama de possibilidades de resposta: de forma verdadeira ou não, irônica, silenciosa. Em 

definitivo, a relação com o sentido é sempre dialógica (BAKHTIN, 2016b). 

Ademais, vale lembrar que o enunciado convoca a participação de três personagens: o 

autor da palavra, seu ouvinte e as vozes que “pulsam” em seu interior. O sujeito como ser de 

ações concretas, que ocupa um lugar único, cria a possibilidade de estabelecer uma relação 

dialógica consigo mesmo a partir do momento em que se coloca para fora de si, ou seja, 

objetiva-se, alegando um álibi e asseverando o valor sobre o seu dizer. 
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Insistentemente, as relações dialógicas são infinitas no confronto dos enunciados, e não 

estão sempre em desacordo. Elas podem construir uma relação de concordância (quando os 

sujeitos enunciam, em convergência, sobre o tema) e de discordância (quando os sujeitos 

enunciam, em divergência, sobre o tema). 

Vale ainda acrescentar que as relações dialógicas são também extralinguísticas porque 

estão intimamente ligadas, tanto ao campo discursivo quanto à metalinguística, proposta de 

análise da linguagem bakhtiniana, ultrapassando os limites da linguística e apresentando objeto 

autônomo e metas próprias. Isso requer um movimento autoral – concernente à definição de 

gênero, tom e estilo (BAKHTIN, 2017b) – e um posicionamento por parte do sujeito quando 

constrói relações lógicas ou concreto-semânticas em seus enunciados por meio de discurso. 

Ainda em nível conceitual, as relações dialógicas definem-se como sendo 

 

[...] possíveis não apenas entre enunciações integrais (relativamente), mas o 

enfoque dialógico é possível a qualquer parte significante do enunciado, 
inclusive a uma palavra isolada, caso esta não seja interpretada como palavra 

impessoal da língua, mas como signo da posição semântica de um outro, como 

representante do enunciado de um outro, ou seja, se ouvimos nela a voz do 

outro (BAKHTIN, 2015a, p. 210). 

 

Assim, em uma leitura metalinguística, a língua passa a ser vista como fenômeno 

integral concreto a partir de um todo discursivo, de partes desse enunciado e de uma só palavra 

contida nele desde que se choquem dialogicamente duas vozes de diferentes sujeitos da história. 

Novamente, nas palavras de Bakhtin (2016a, p. 135), “as fronteiras do enunciado são as 

fronteiras dos sujeitos do discurso, isto é, as fronteiras dialógicas”, ficando a conclusão dos 

enunciados totalmente à mercê de seus autores, pois seu acabamento é provisório, e as vozes 

estarão presentes de maneira infinitamente distantes ou próximas no enunciado. 

Cabe ressaltar que no discurso falado bem como no discurso escrito, o enunciador não 

apresenta um estilo inato, mas sim um compartilhamento da tradição do gênero discursivo com 

um intercâmbio social vivido por ele. Ao analisar o estilo de cada campo cultural, uma 

compreensão de natureza dialógica é requerida, pois o heterodiscurso se faz presente, 

abrangendo “dialetos sociais, maneiras de grupos, jargões profissionais, as linguagens dos 

gêneros, das gerações e das faixas etárias, das tendências e dos partidos, as linguagens das 

autoridades, dos círculos e das modas passageiras, dos dias sociopolíticos e até das horas” 

(BEZERRA, 2015, p. 13). 

Na concepção assumida neste estudo, o texto, por associação, é um discurso aberto; 

sempre à espera de novas interpretações dos supradestinatários, que tanto contemplem um 
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contexto mais amplo quanto excedam o tempo da atualidade. Nas reflexões teóricas 

bakhtinianas sobre o gênero discursivo romance, o conceito de grande tempo, segundo Bezerra 

(2017), funciona em par com o de extralocalização ou extralocalidade, antes traduzido do 

francês como exotopia, cuja ideia é ocupar uma posição de fora; no caso, externa à obra. O 

autor vai ainda além em suas considerações, dando ênfase ao fato de que  

 

[...] interpretar é dialogar com o outro e, dialogando, auscultar de uma posição 
extralocalizada (como um supradestinatário incluído no conjunto da cultura 

de sua época), a uma grande (ou até média) distância espacial e temporal, os 

sentidos que o preenchem e revolvê-los, colocá-los em contato com o universo 
de sentidos e valores do intérprete ou supradestinatários, pois só assim, só aos 

olhos da cultura do intérprete, a cultura do outro (o interpretado) “se revela 

com plenitude e profundidade” (BEZERRA, 2017, p. 95-96, grifo do autor). 

 

Também no que concerne à teoria cultural da interpretação, o sentido é dialógico; em 

contraposição ao significado, que não responde a nada. O sentido de um “eu” precisa estar em 

contato com o sentido do “outro”, com outras culturas. Isso faz com que, no momento da 

interpretação, o alheio possa se transformar em alheio-próprio; afinal, “todo ato cultural vive 

por essência sobre fronteiras: nisso está sua seriedade e importância; abstraído da fronteira, ele 

perde terreno, torna-se vazio, pretensioso, degenera e morre” (BAKHTIN, 2010b, p. 29). 

Alinhando-se a esse pensamento, Sartre (1973, p. 23) dá luz à ideia de que “a escolha é 

possível num sentido; [...] o que não é possível é não escolher”, e de que as pessoas vão se 

adaptando a partir de suas escolhas, visto que é impossível recusá-las. Em sua percepção, “o 

homem é livre para escolher, já que possui consciência. Essa consciência gera a 

intencionalidade das ações praticadas e envolve a sociedade, pois a liberdade é uma pesada 

obrigação que traz a responsabilidade com seu destino e com o dos outros a sua volta” (SILVA, 

2013). Vale lembrar a conhecida frase desse pensador francês, “o inferno são os outros”, a qual 

projeta o conflito como inevitável, e as múltiplas interpretações possíveis para um mesmo 

evento. 

Ao considerarmos a influência da cultura dos interlocutores (no que se refere ao grau de 

desenvolvimento intelectual e sociomoral) imersa nos enunciados, constatamos que a palavra é 

precipuamente um signo ideológico, “interindividual” (BAKHTIN, 2016b, p. 98), o que atesta 

a máxima de que tudo o que é dito não pertence somente ao falante. Justamente porque em tal 

contexto, o homem é motivado por seus valores, dentro das condições socioeconômicas 

objetivas de uma sociedade. É mais do que um nascimento biológico; é, na verdade, o 

nascimento social de um sujeito em determinando tempo e espaço. Representando um grupo 
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social, uma classe social, ele pode ascender a uma realidade histórica e a uma produtividade 

cultural; diferentemente do animal que não consegue fazer isso (GRUPO DE ESTUDOS DOS 

GÊNEROS DO DISCURSO, 2009). 

Ampliando ainda mais essa compreensão, Kramsch (2017, p. 139) acrescenta que  

 

[...] sem a língua e outros sistemas simbólicos, os hábitos, as crenças, as 

instituições e os monumentos que chamamos de cultura seriam apenas 

realidades observáveis e não fenômenos culturais. Para se tornar cultura, eles 
têm de ter significado, pois é o significado que damos a comidas, jardins e 

formas de vida que constitui a cultura. 

 

Nesse ponto da abordagem, cabe fazer uma ressalva concernente ao fato de que, mesmo 

tendo ciência de que tal teoria foi desenvolvida em favor de uma obra de arte como objeto 

estético, enxergamos a possibilidade de interpretar, à luz de seus postulados, os enunciados dos 

sujeitos desta pesquisa com o propósito de desvelar, por seus pronunciamentos, aspectos 

característicos do mundo cultural feminino. Com essa mesma perspectiva, adotamos o conceito 

de exotopia/distanciamento além do texto literário, visto que a distância também se faz 

necessária na realização de pesquisas em Ciências Humanas. Sem que haja 

contradição/exclusão, entendemos o conceito de cronotopo por essa mesma perspectiva. 

Bakhtin (2017a) já nos alerta para essa necessidade de distanciamento por parte do 

pesquisador, em relação a seu objeto de estudo, assim ponderando: 

 

[...] o próprio homem não consegue perceber de verdade e assimilar 
integralmente sequer a sua própria imagem externa, nenhum espelho ou foto 

o ajudariam; sua autêntica imagem externa só pode ser vista e interpretada 

apenas por outras pessoas, graças à distância espacial e ao fato de serem outras 

(BAKHTIN, 2017a, p. 18, grifo do autor). 

 

Em não se firmando esse critério, o do distanciamento, provavelmente, uma das vozes, 

a do pesquisador ou a do pesquisado, ficará muda. Tal apagamento não é apreciado na 

concepção de linguagem bakhtiniana; ao contrário, priorizam-se as diferenças e a tensão entre 

os pontos de vista, em caráter de diálogo, para as pesquisas cujo foco seja o falante. Nesse 

momento, tanto o pesquisador quanto o pesquisado são sujeitos falantes, seres dotados dessa 

capacidade, sendo, pois, produtores de textos (AMORIM, 2012). 

Os sujeitos desta pesquisa, ao se posicionarem discursiva e culturalmente, decerto 

disponibilizarão seus enunciados para entendermos o lugar que ocupam no mundo, como veem 

os outros e como vão construindo suas identidades – uma intersecção entre os olhares do eu 
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para os outros e para si próprio. É bem nessa perspectiva que se pode interpretar o dizer de 

Amorim (2012, p. 106): “quando conseguimos identificar o cronotopo de uma determinada 

produção discursiva, poderemos dele inferir uma determinada visão de homem”. 

Em outras palavras, a presença da voz do outro constitui o discurso do eu, diretamente 

ligado ao lugar que ocupa no mundo, de maneira singular e única, em dado contexto, cujos 

valores estão imbricados. Analogamente, podemos dizer que “cada fenômeno da cultura é 

concreto e sistemático, ou seja, ocupa uma posição substancial qualquer em relação à realidade 

preexistente de outras atitudes culturais e por isso mesmo participa da unidade cultural 

prescrita” (BAKHTIN, 2010b, p. 31). Passemos às próximas lentes teóricas, as que embasam 

nossa investigação a partir de configurações identitárias, sobremodo as identidades culturais e 

de gênero, concernentes ao universo feminino. 

 

2.3 ESTUDOS CULTURAIS 

 

Essa área de estudos estabelece algumas conexões com a LA (especialmente em se 

tratando de questões relativas à anti/in/inter/transdisciplinaridade), levando-se em conta a sua 

fluente transitividade entre variados contextos temáticos, a exemplo da própria cultura, da 

história e da sociedade, objetos focais de suas pesquisas, quase sempre voltadas aos 

marginalizados e aos que estão situados nos limites da cultura moderna. Para além disso, centra-

-se “na análise de textos, anotações observacionais ou transcrições de falas cotidianas” 

(GRAY, 2012, p. 141). 

Os teóricos culturais do final do século XX e início do XXI conceituam o cotidiano 

como dinâmico, pluralista e contraditório (BENNETT, 2005). Essa configuração resulta da 

interveniência de vários fatores, que, intimamente conectados, impulsionam as mudanças; entre 

outros, a ruptura da modernidade e a diminuição da importância de noções modernas, como 

classe, gênero, raça e ocupação; e a predominância das indústrias de mídia e cultura, que 

ajudaram a formar novos tipos de identidade social em torno de padrões de consumo e lazer 

(GRAY, 2012). 

A partir do século XXI, os estudos identitários, vistos como questões de “tudo ou nada”, 

não se mostram propícios à interpretação de relações culturais. Corroborando essa assertiva, 

filiamo-nos às pesquisas identitárias que se aproximam, epistemologicamente, dos estudos 
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culturais e das ciências sociais, sobremaneira das visões dessencializadas22 ou fluidas, não 

polarizadas em relação a esse tema. 

Sem dúvida, a grande discussão em torno da identidade rende muitas divergências; 

principalmente, porque sua conceituação esbarra em um problema: a fragmentação e o 

deslocamento das identidades modernas (KELLNER, 1992). Estudá-las indica estar a par de 

pressupostos teóricos que versam sobre um conjunto de significados partilhados, em diferentes 

temporalidades (BRUNNER, 1991) e sob suspeita (MERCER, 1990). Contudo, não nos 

deteremos, em específico, nos pontos de dissensos; buscaremos o cerne da fundamentação 

teórica: o sujeito mudou e, juntamente com ele, a identidade também [(BAUMAN, 2001, 2005, 

2012); HALL (1996, 2003)]. 

 

2.3.1 Identidade 

 

Com seu surgimento em 1964, na Universidade de Birmingham, Inglaterra, o Centro de 

Estudos Culturais Contemporâneos23 objetivava utilizar-se de métodos e instrumentos da crítica 

textual e literária, aplicados a obras clássicas e legítimas, a produtos da cultura de massa e ao 

universo das práticas culturais populares. O referido Centro, desde o início, funcionou como 

um “caldeirão de cultura de importações teóricas, de trabalhos inovadores com objetos julgados 

até então indignos do trabalho acadêmico” (MATTELART; NEVEU, 2004, p. 56).  

Dentre seus primeiros participantes, registram-se Richard Hoggart, Raymond Williams, 

Edward Palmer Thompson e Stuart Hall. Vale ressaltar que os participantes desse Centro, em 

especial os supramencionados, defendiam pontos de vista díspares em relação à cultura 

contemporânea, à história e às mudanças sociais.  

Segundo Faria (2007), esse Centro impulsionou estudos no campo multidisciplinar, os 

quais procuraram compreender alguns processos de tensões entre sociedade, história e cultura, 

bem próprios da sociedade contemporânea, embora, muitas vezes, mostrassem divergências em 

alguns pontos. Na percepção de Faria (2007, p. 25), os estudos culturais britânicos 

 

                                                             
22  A partir de uma narrativa que se passa na antiga Iugoslávia, sendo contada por Michael Ignatieff, Woodward 

(2012) apresenta considerações sobre perspectivas essencialistas e perspectivas não essencialistas sobre a 

identidade de sérvios, bósnios e croatas. Sobre a definição essencialista da identidade sérvia, a autora sugere 

que existiria um conjunto cristalino, autêntico, de caraterísticas iguais para todos e inalterado ao longo do 

tempo. Sobre a perspectiva não essencialista, “focalizaria as diferenças, assim como as características comuns 

ou partilhadas, tanto entre os próprios sérvios quanto entre os sérvios e outros grupos étnicos (WOODWARD, 

2012, p. 12). 
23  Centre for Contemporary Cultural Studies (ESCOSTEGUY, 2001, p. 21; MATTELART; NEVEU, 2004, 

p. 55). 
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constituem-se, nessa perspectiva, em um movimento teórico-político, no qual 

desponta o projeto de um novo campo de investigação que se entremeia na 
tentativa de formação de um projeto político. Os fundadores desse movimento, 

no entanto, procuram deixar claro que, inicialmente, não há uma definição 

absoluta de sua proposta, a qual representa, naquele momento, uma tensão 

entre demandas teóricas e políticas. 

 

Observando tal linha de conduta, os trabalhos se concentraram também em componentes 

culturais ligados ao gênero, à etnicidade e ao conjunto das práticas de consumo. “Os defensores 

mais radicais dessas pesquisas reivindicam doravante o estatuto de uma ‘antidisciplina’” 

(MATTELART; NEVEU, 2004, p. 15, grifo do autor), caracterizada pela recusa de divisões 

disciplinares; pela combinação das várias ciências; e pela convicção de que a maioria dos 

desafios do mundo contemporâneo ganha relevo ao ser questionado sob o prisma cultural. 

Stuart Hall, que assumiu a coordenação do Centro de Estudos Culturais 

Contemporâneos, de 1968 a 1979, conseguiu imprimir um caráter científico, quer sob a forma 

coletiva, quer sob a forma individual, para as reflexões desenvolvidas nos trabalhos que aí se 

produziram. Em seus artigos, o teórico jamaicano abordava uma grande variedade de temas, 

indo “da rubrica ‘fofocas’ do cotidiano às fotografias de imprensa, passando pelo movimento 

punk” (MATTELART; NEVEU, 2004, p. 59, grifo do autor). Ainda, produzia-se ciência sobre: 

“a possível produtividade das heranças do marxismo, debates sobre as contribuições e os riscos 

dos empréstimos teóricos tomados ao pós-modernismo ou à desconstrução” (MATTELART; 

NEVEU, 2004, p. 59). 

Esse percurso acadêmico-intelectual fez com que suas publicações ganhassem 

visibilidade internacional, inclusive nos Estados Unidos e na América Latina, pois, em função 

de sua experiência como migrante, Hall refletia também sobre questões raciais e étnicas. Por 

esse viés, os estudos culturais, como área teórica, desde o próprio nome, abrem a discussão 

sobre o conceito de cultura. 

A partir de Hall (1997, p. 23) e em sintonia com seu modo de pensar, entendemos que 

a cultura “não pode mais ser estudada como uma variável sem importância, secundária ou 

dependente em relação ao que faz o mundo mover-se; tem de ser vista como algo fundamental, 

constitutivo, determinando tanto a forma como o caráter deste movimento, bem como a sua 

vida interior”. 

Visualizando os estudos culturais para além dos britânicos, a partir dos anos 1980, os 

estudios culturales, na América Latina, estavam motivados para tratar de assuntos 

correlacionados às estruturas de poder, aos movimentos sociais e/ou à extrema concentração da 

mídia, haja vista que os países latinos ainda estavam submetidos a regimes autoritários ou 



40 

recém-saídos deles. Então, estudar assuntos relativos às culturas chamadas subalternas ou pós-

-coloniais, grupos minoritários, constitui uma fonte de investigação mais que profícua.  

Como exemplo do que acabamos de afirmar, referenciamos o peruano José Carlos 

Mariátegui, que questionava a transição do modelo educativo advindo da França para o dos 

Estados Unidos em seu país; o brasileiro Paulo Freire, que, no início dos anos 1960, conclamava 

a uma reflexão acerca dos elementos de resistência nas culturas populares, e Renato Ortiz, outro 

brasileiro, que alertava para a moderna tradição e a globalização do internacional-popular; o 

hispano-colombiano Jesús Martín-Barbero, que chamava a atenção sobre as mediações e o 

prazer popular; o argentino, radicado no México, Néstor Garcia Canclini, que falava sobre a 

hibridização cultural, a desterritorialização e as comunidades de consumidores; o mexicano 

Jorge González, que discutia sobre os fronts da cultura cotidiana. Vale ressalvar o aspecto de 

que os seis teóricos supramencionados, de fato, ampliavam seu quadro conceitual com reflexões 

provenientes de tradições europeias, mas, nem sempre, contemplavam elementos da tradição 

britânica (MATTELART; NEVEU, 2004). 

Podemos entender, de modo análogo, que a formulação de língua(gem) discutida 

anteriormente é um movimento autoral pois há a assinatura do sujeito construtor de relações 

lógicas por meio do discurso (BAKHTIN, 2017b); do mesmo modo que a identidade também 

o é porque esse conceito está no interior dos discursos da cultura e da história (HALL, 1996). 

Salientamos ainda que as interconexões entre língua(gem), identidade e cultura, consideradas 

como uma experiência do mundo real, estão integralmente imbricadas neste estudo pois, 

conforme já adiantamos, “sem a língua e outros sistemas simbólicos, os hábitos, as crenças, as 

instituições e os monumentos que chamamos de cultura seriam apenas realidades observáveis 

e não fenômenos culturais” (KRAMSCH, 2017, p. 139).  

A cultura torna-se, assim, uma representação a partir da valorização que damos às 

coisas, ao mundo, às pessoas bem como à identidade e à linguagem. Dessa forma, o que dizemos 

nos constitui e nos permite, por conseguinte, apresentar posicionamento em outro dizer; afinal, 

vale reiterar, “nós não somente descrevemos o mundo, mas construímos [...] diversas 

interpretações (refrações) desse mundo” (FARACO, 2009, p. 50-51, grifo do autor). Nessa 

perspectiva, “o processo de transmutação do mundo em matéria significante se dá sempre 

atravessado pela refração dos quadros axiológicos” (FARACO, 2009, p. 50). 

Também a experiência histórico-cultural é determinante para o ser falante, uma vez que 

somente a espécie humana é capaz de se apropriar da experiência acumulada e de poder 

modificar seu viver. Como nos adverte Bakhtin (2017a), “uma obra de literatura se revela antes 

de tudo na unidade diferenciada da cultura da época de sua criação, mas não se pode fechá-la 
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nessa época: sua plenitude só se revela no grande tempo” (BAKHTIN, 2017a, p. 16, grifo do 

autor).  

No curso desse dizer, sublinha-se a necessidade de entender também a noção de grande 

tempo para além do texto literário – de modo similar, como fizemos com o conceito de 

enunciado. Comecemos por esclarecer, tal como nos orienta Bakhtin (2017a, p. 19), que, no 

encontro dialógico de duas culturas, “elas não se fundem nem se confundem”; pelo contrário, 

mantêm sua unidade e sua integridade abertas e ambas se enriquecem mutuamente. 

À vista disso, “colocamos, para a cultura do outro, novas questões que ela mesma não 

se colocava; nela procuramos resposta a essas questões, e a cultura do outro nos responde, 

revelando-nos seus novos aspectos, novas profundezas do sentido” (BAKHTIN, 2017a, p. 19). 

Logo, o olhar do eu para o outro passa por leituras a partir de valores, de crenças e de 

posicionamentos, dando o acabamento de conformidade com a posição axiológica assumida em 

conjunto com as interações sociais. 

Conceituar cultura não é fácil. As concepções são múltiplas e “moventes”; por vezes, 

envolvem algumas contradições. O termo pode designar, tanto legitimidade quanto maneiras 

de viver, de sentir e de pensar, próprios de um grupo social (MATTELART; NEVEU, 2004). 

Nos estudos culturais, define-se, em sentido amplo, antropológico, a cultura em processo de 

“travessia”, no ato “de passar de uma reflexão centrada sobre o vínculo cultura-nação para uma 

abordagem da cultura dos grupos sociais” (MATTELART; NEVEU, 2004, p. 13-14). De modo 

quase consensual, as pesquisas, nessa área, buscam “compreender em que a cultura de um 

grupo, e inicialmente a das classes populares, funciona como contestação da ordem social ou, 

contrariamente, como modo de adesão às relações de poder” (MATTELART; 

NEVEU, 2004, p. 14).  

Canclini (2009) menciona quatro vertentes contemporâneas a respeito de cultura: a 

primeira tendência é a de ver a cultura como a instância em que cada grupo organiza sua 

identidade; a segunda é vista como simbólica da produção e reprodução da sociedade; a terceira, 

de conformação do consenso e da hegemonia; a quarta e última instância, da cultura como 

dramatização eufemizada dos conflitos sociais. O conceito, entretanto, adquire sentidos 

distintos dentro da sociedade. 

Embasado em publicações de Raymond Williams – integrante do Centro de Estudos 

Culturais Contemporâneos, Hall (2013) conceitua a cultura como uma soma de padrão de 

organização, formas características de energia humana “que podem ser descobertas como 

reveladoras de si mesmas – ‘dentro de identidades e correspondências inesperadas’, assim como 
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em ‘descontinuidades de tipos inesperados’ – dentro ou subjacente a todas as demais práticas 

sociais” (HALL, 2013, p. 149, grifo do autor). 

Woodward (2012, p. 68), por sua vez, conclui que os sistemas sociais e simbólicos 

produzem as estruturas classificatórias que “dão um certo sentido e uma certa ordem à vida 

social e às distinções fundamentais – entre nós e eles, entre o fora e o dentro, entre o sagrado e 

o profano, entre o masculino e o feminino – que estão no centro dos sistemas de significação 

da cultura”. 

Numa tentativa de elucidar algumas pesquisas que envolviam a cultura no cotidiano, a 

coletânea Unpopular Education, em 1977, compilou estudos que envolviam a relação dos 

jovens dos meios populares com a instituição escolar, marcando formas de submissão e de boa 

vontade para com a escola. A coletânea Women Take Issue, em 1981, reuniu investigações sobre 

as questões de gênero, a variável masculino/feminino, manifestando, por exemplo, as diferenças 

de consumo e de apreciação entre homens e mulheres em matéria de televisão ou de bens 

culturais. Por fim, a coletânea The Empire Strikes Back, em 1982, versou acerca de 

comunidades imigrantes e da questão do racismo (MATTELART; NEVEU, 2004). 

A partir das coletâneas supracitadas, podemos afirmar que os estudos culturais foram 

fortalecendo suas raízes teóricas na sociabilidade cotidiana dos grupos, nas práticas e nos 

costumes; inclusive dando visibilidade às atividades culturais das classes populares, tomadas 

como objetos de estudo sobre a dominação social. Assim direcionada, a cultura passa a ser vista 

“como o ponto de partida de um questionamento sobre seus desafios ideológicos e políticos” 

(MATTELART; NEVEU, 2004, p. 73). Temática central dos estudos culturais 

contemporâneos, a formação das identidades culturais vai-se perfilando na fragmentação e no 

deslocamento das identidades modernas, em função da classe, do gênero, da etnia, da raça e da 

nacionalidade, além de suas características, de suas implicações e de suas prováveis 

consequências (FARIA, 2007). 

Sob tal perspectiva, a concepção de identidade vai-se formando no interior dos discursos 

da cultura e da história, “não [como] uma essência, mas [como] um posicionamento (HALL, 

1996, p. 70, grifo do autor), como “pontos de apego temporário às posições-de-sujeito que as 

práticas discursivas constroem para nós” (HALL, 2012, p. 112, grifo do autor). Nessa 

perspectiva, para o referido autor, “as posições que o sujeito é obrigado a assumir, embora 

‘sabendo’ [...], sempre, que elas são representações, construídas ao longo de uma ‘falta’, ao 

longo de uma divisão, a partir do lugar do outro e que, assim, elas não podem, nunca, serem 

ajustadas – idênticas – aos processos de sujeito que são nelas investidos (HALL, 2012, p. 112, 

grifo do autor). Nessas condições, as identidades construídas, portanto, são culturais. 
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Para Bauman (2005), “as ‘identidades’ flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, 

mas outras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta constante 

para defender as primeiras em relação às últimas” (BAUMAN, 2005, p. 19, grifo do autor). 

Segundo o autor, estar deslocado em toda parte é, no mínimo, uma experiência desconfortável 

e até perturbadora para o sujeito, mas isso parte da necessidade humana do pertencer, pois ele 

é construído em sociedade e ajustado às normas culturais. 

Vale salientar que o pertencimento e a identidade não são condições imutáveis para uma 

vida toda; pelo contrário, são negociáveis e revogáveis sempre que o sujeito se sentir deslocado 

em um lugar. Em nossa época líquido-moderna, o anseio por uma identidade como sinônimo 

de um desejo de segurança torna-se ambíguo, porque “‘estar fixo’ – ser ‘identificado’ de modo 

inflexível e sem alternativa – é algo cada vez mais malvisto” (BAUMAN, 2005, p. 35, grifo do 

autor). 

Ainda em relação ao pertencimento, cujo tema é cada vez mais presente nos estudos 

culturais na contemporaneidade, consoante Hall (1996), as identidades surgem a partir desse 

sentimento, relacionadas a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, acima de tudo, a 

culturas nacionais, que representam vínculos a lugares, eventos, símbolos e histórias 

particulares. 

Compreendemos, pois, que entretecer diálogos entre as identidades estabelecidas no 

passado e as dos tempos pós-modernos é dispor-se a vivenciar constantes mudanças; faz “parte 

do processo de construção da identidade que está ocorrendo neste exato momento e que, ao que 

parece, é caracterizado por conflito, contestação e uma possível crise” (WOODWARD, 2012, 

p. 12, grifo do autor).  

A metáfora do sujeito moderno descrito como fluido ou líquido decorre, pois, da ideia 

de que ele se adapta a qualquer forma e está sempre propenso a mudá-la à medida que um novo 

formato surja. A comparação feita por Bauman (2001, p. 8) considera as descrições de líquidos 

como “fotos instantâneas, que precisam ser datadas” porque o câmbio é intenso, e o tempo é o 

mais importante. 

A modernidade, para esse autor, corresponde à relação cambiante entre espaço e tempo. 

Assim, “a velocidade do movimento e o acesso a meios mais rápidos de mobilidade chegaram 

nos tempos modernos à posição de principal ferramenta do poder e da dominação” (BAUMAN, 

2001, p. 16). Ser um sujeito moderno passou a significar “ser incapaz de parar e ainda menos 

capaz de ficar parado”, “estar sempre à frente de si mesmo” (BAUMAN, 2001, p. 37). 

Em paralelo com o pensamento de Bauman (2001), atualmente, alinha-se o de 

Rajagopalan (2003, p. 59), quando diz que “nunca na história da humanidade a identidade 



44 

linguística das pessoas esteve tão sujeita, como nos dias de hoje, às influências estrangeiras. 

Volatilidade e instabilidade tornaram-se as marcas registradas das identidades no mundo pós-

moderno”. Nessa perspectiva, com a qual concordamos, o referido linguista observa a questão 

por duas óticas: quando as pessoas são invadidas pelas informações advindas de fontes de todos 

os tipos; e quando há o nivelamento, em grande parte, das desigualdades que existiam entre as 

classes em relação ao acesso às informações de todas as esferas sociais por meio da internet.  

Para Rajagopalan (2003, p. 59), nós estamos vivendo na era da informação, e a 

linguagem “está no epicentro deste verdadeiro abalo sísmico que está em curso na maneira de 

lidar com as nossas vidas e as nossas identidades”. Para o referido autor, se a identidade 

linguística está em crise, de um lado, isso “se deve ao excesso de informações que nos circunda 

e, por outro lado, às instabilidades e contradições que caracterizam tanto a linguagem na era da 

informação como as próprias relações entre povos e pessoas” (RAJAGOPALAN, 2003, p. 59). 

De acordo com Bauman (2005), uma guerra pelo reconhecimento da identidade vem 

sendo travada, seja individualmente, seja coletivamente. Ao se digladiarem, sobram algumas 

identidades pertencentes a um grupo que se encontra à margem da sociedade. Essa categoria, 

não desejada por muitos, é intitulada de identidade da subclasse, correspondendo às pessoas 

que abandonaram a escola, às que vivem da previdência social, às mães-solteiras, aos viciados 

ou ex-viciados em drogas, aos sem-teto, aos mendigos ou aos membros de “outras categorias 

arbitrariamente excluídas da lista oficial dos que são considerados adequados e admissíveis” 

(BAUMAN, 2005, p. 45).  

Além desses, um outro grupo que vem lidando com vários percalços é o dos 

refugiados24, conforme assinala Bauman (2005), pois, além de estar na situação da subclasse, 

compartilha do não direito à presença física dentro de um território nacional, exceto em campos 

de acolhimento destinados a esse fim.  

Em se tratando das identidades nacionais, elas são uma representação, são comunidades 

imaginadas, segundo definição de Benedict Anderson, e estão sendo deslocadas pelos processos 

de globalização. As culturas nacionais, além de serem compostas por instituições culturais, 

símbolos, representações, constroem identidades, porque produzem sentidos sobre as nações, 

com as quais as pessoas podem ou não se identificar. Sendo assim, uma das formas de 

                                                             
24  Importante trazermos a informação de que, em 2017 e 2018, o Brasil vem recebendo milhares de migrantes, 

principalmente pela fronteira com o Estado de Roraima, Região Norte do país, por ocasião da crise política, 

econômica e social vivenciada na Venezuela. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/editoria/cidadania-e-

inclusao/2018/06/brasil-garante-assistencia-a-imigrantes-venezuelanos-sem-impactos-a-brasileiros. Acesso 

em: 26 jun. 2018. 
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compreender melhor e mais detalhadamente a identidade é fazer a análise das paisagens 

culturais, tais como classe, gênero, sexualidade, etnia25, raça e nacionalidade (HALL, 2006). 

Por acréscimo, nas palavras de Silva (2012, p. 91), “quem tem o poder de representar 

tem o poder de definir e determinar a identidade. É por isso que a representação ocupa um lugar 

tão central na teorização contemporânea sobre identidade e nos movimentos sociais ligados à 

identidade”. Esse mesmo autor também considera que a identidade e a diferença resultam de 

atos da criação linguística; assim, ambas são produzidas no mundo sociocultural e pertencem a 

sistemas de poder. 

Até esse ponto, navegamos pelos estudos culturais, com incursões pelo campo da 

identidade e por algumas questões a ela relacionadas. A seguir, trataremos sobre os estudos de 

gênero, considerando o fato de que o discurso sobre o ser feminino também se faz fundamental 

nesta investigação. 

 

2.4 ESTUDOS DE GÊNERO 

 

Conforme registro inicial, esta pesquisa investiga a construção discursiva e, 

concomitantemente, busca contribuir para mais uma possibilidade de compreensão da vida 

social; em especial, das mulheres participantes do curso Preparador de pescado no IFRN – 

Campus Macau. Essa alegada pretensão justifica a inserção da abordagem sobre gêneros em 

nosso referencial teórico.  

Antes de uma verticalização desse estudo no interesse de nossa pesquisa, vale lembrar 

que o termo gênero foi importado da literatura inglesa e se trata de uma categoria usada para 

pensar as relações sociais historicamente determinadas e expressas pelos diferentes discursos 

sociais sobre a diferença sexual (GROSSI, 1998, 2010). Na visão de Grossi (1998, p. 6), o gênero, 

ou seja, aquilo que é associado ao sexo biológico é 

 

algo que está permanentemente em mudança, e todos os nossos atos ajudam a 

reconfigurar localmente as representações sociais de feminino e de masculino. 

Na verdade, em todas as sociedades do planeta, o gênero está sendo, todo o 

tempo, ressignificado pelas interações concretas entre indivíduos do sexo 
masculino e feminino. 

 

Se, para Grossi (1998), o gênero assume esse caráter mutável, para Scott (1995), ele é 

concebido como um elemento pertencente às relações de poder, cuja diferença entre os sexos é 

                                                             
25  Para Hall (2006), esse termo adquire sentido de características culturais partilhadas por um povo quanto à 

língua, à religião, aos costumes e às tradições. 
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marcada socialmente. Butler (1998), por sua vez, adota um posicionamento distinto: 

reconceitua o gênero em relação à performatividade, desconstruindo o que estava antes posto 

na teoria feminista.  

Em sua visão pós-moderna, Butler (1998) admite que o sexo é de caráter discursivo e 

cultural, o que em nada difere de sua concepção sobre o gênero. É bem essa a razão por que, 

sob sua ótica, o termo “mulheres” é analisado como um lugar de permanente abertura e 

ressignificação: 

 

o que mulheres significa foi dado como certo durante tempo demais e o que 

foi determinado como “referente” do termo foi “fixado”, normalizado, 
imobilizado, paralisado em posições de subordinação. Com efeito, o 

significado foi fundido com o referente, de tal forma que um conjunto de 

significados foi levado a ser inerente à natureza real das próprias mulheres. 

Refundir o referente como o significado e autorizar ou salvaguardar a 
categoria mulheres como lugar de re-significações possíveis é expandir as 

possibilidades do que significa ser uma mulher e, nesse sentido, dar condições 

para e permitir uma capacidade de agir realçada (BUTLER, 1998, p. 25, grifo 
do autor). 

 

Na percepção de Louro (2012), gênero e classe são categorias relacionais; jamais 

prontas e estáticas; e mesmo que sejam de naturezas diferentes e tenham especificidades 

próprias, ambas as categorias partilham as características de serem dinâmicas, construídas e 

passíveis de transformação. Em suas palavras, gênero e classe 

 

[...] não são também elementos impostos unilateralmente pela sociedade, mas 
com referência a ambos se supõe que os sujeitos são ativos e ao mesmo tempo 

determinados, recebendo e respondendo às determinações e contradições 

sociais. Daí advém a importância de se entender o fazer-se homem ou mulher 
como um processo e não como um dado resolvido no nascimento. O 

masculino e o feminino são construídos através de práticas sociais 

masculinizantes ou feminizantes, em consonância com as concepções de cada 
sociedade (LOURO, 2012, p. 36). 

 

A afirmação de que os sujeitos são ativos e ao mesmo tempo determinados, recebendo 

e respondendo às determinações e contradições sociais, coloca-se em perfeita sintonia com a 

concepção de sujeito social dos estudos do Círculo (VOLÓCHINOV, 2017a), um sujeito 

constituído na interação com outros, e com as “concepções mutantes do sujeito humano, visto 

como uma figura discursiva”, tal como o define Hall (2006, p. 23, grifo do autor). 

Tendo como subsídio tal referencial teórico, assumimos, nesta pesquisa, o conceito de 

gênero diretamente ligado à história do movimento feminista contemporâneo, que surgiu como 
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uma das consequências das lutas libertárias dos anos 1960, mais particularmente dos 

movimentos sociais de 196826 (GROSSI, 1998). 

Nos muitos embates por uma vida melhor, mais justa e igualitária, as mulheres 

participantes de tais movimentos reconheceram que sempre lhes delegavam um papel 

secundário, cabendo-lhes, geralmente, secretariar, fazer faixas ou panfletar. Raramente, eram 

chamadas a assumir uma liderança política ou mesmo falar em público. Nesse período, várias 

questões envolvendo a sexualidade27 (a comercialização da pílula anticoncepcional; a 

virgindade como valor essencial das mulheres para o casamento; o sexo como fonte de prazer 

e não apenas destinado à reprodução da espécie humana; os movimentos feminista e gay) 

começam a ser amplamente discutidas. 

De acordo com Louro (2015), a partir dos anos 1960, o debate sobre as identidades e as 

práticas sexuais e de gênero tornou-se cada vez mais acalorado, em decorrência, 

principalmente, do movimento feminista, dos movimentos de gays e de lésbicas, confrontados 

por supostos antagonistas, que se sentiam ameaçados por essas manifestações. Relativamente a 

essa questão, a referida autora relembra a política de identidade. 

Hall (2006, p. 18-20) descreve/explicita, com maestria, como se instaura a política de 

identidade e como é possível controlar os impasses que levam a uma mudança identitária.  

 

Em 1991, o então presidente americano, Bush, ansioso por restaurar 

uma maioria conservadora na Suprema Corte americana, encaminhou a 

indicação de Clarence Thomas, um juiz negro de visões políticas 

conservadoras. 
No julgamento de Bush, os eleitores brancos (que podiam ter 

preconceitos em relação a um juiz negro) provavelmente apoiariam Thomas 

porque ele era conservador em termos da legislação de igualdade de direitos, 
e os eleitores negros (que apoiam políticas liberais em questões de raça) 

apoiariam Thomas porque ele era negro. Em síntese, o presidente estava 

“jogando o jogo das identidades”. 
Durante as “audiências” em torno da indicação, no Senado, o juiz 

Thomas foi acusado de assédio sexual por uma mulher negra, Anita Hill, uma 

ex-colega de Thomas. As audiências causaram um escândalo público e 

polarizaram a sociedade americana. Alguns negros apoiaram Thomas, 
baseados na questão da raça; outros se opuseram a ele, tomando como base a 

questão sexual. As mulheres negras estavam divididas, dependendo de qual 

identidade prevalecia: sua identidade como negra ou sua identidade como 
mulher. Os homens negros também estavam divididos, dependendo de qual 

fator prevalecia: seu sexismo ou seu liberalismo. Os homens brancos estavam 

divididos, dependendo, não apenas de sua política, mas da forma como eles se 

                                                             
26  “As revoltas estudantis de maio em Paris, a primavera de Praga na Tchecoslováquia, os black panters, o 

movimento hippie e as lutas contra a guerra do Vietnã nos EUA, a luta contra a ditadura militar no Brasil” 

(GROSSI, 1998, p. 2). 
27  Embora esteja intimamente ligado ao gênero, o conceito de sexualidade é distinto desse e toma amplitude para 

as práticas eróticas humanas (GROSSI, 1998). 
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identificavam com respeito ao racismo e ao sexismo. As mulheres 

conservadoras brancas apoiavam Thomas, não apenas com base em sua 
inclinação política, mas também por causa de sua oposição ao feminismo. As 

feministas brancas, que frequentemente tinham posições mais progressistas na 

questão da raça, se opunham a Thomas tendo como base a questão sexual. E, 

uma vez que o juiz Thomas era um membro da elite judiciária e Anita Hill, na 
época do alegado incidente, uma funcionária subalterna, estavam em jogo, 

nesses argumentos, também questões de classe social. 

 

Nas palavras do autor, uma verdade imbatível: o jogo das identidades se estabelece 

porque “a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou representado, 

a identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou perdida. Ela tornou-se politizada” 

(HALL, 2006, p. 20). Para esse teórico jamaicano, as identidades dos sujeitos pós-modernos 

são (trans)formadas nos sistemas culturais, (re)construídas nos processos linguísticos e sociais 

de natureza ideológica, definidas historicamente, e esse sujeito “assume identidades diferentes 

em diferentes momentos”, bem distintas das identidades do sujeito do Iluminismo e do sujeito 

sociológico (HALL, 2006, p. 13). 

As identidades dos sujeitos pós-modernos foram impactadas diretamente também pelo 

feminismo28, pois esse movimento “apelava às mulheres, a política sexual aos gays e lésbicas, 

as lutas raciais aos negros, o movimento antibelicista aos pacifistas, e assim por diante”, 

conforme Hall (2006, p. 45). Ainda, nas palavras desse autor, 

 

[...] o feminismo faz parte daquele grupo de ‘novos movimentos sociais’, que 

emergiram durante os anos sessenta (o grande marco da modernidade tardia), 

juntamente com as revoltas estudantis, os movimentos juvenis contraculturais 
e antibelicistas, as lutas pelos direitos civis, os movimentos revolucionários 

do ‘Terceiro Mundo’, os movimentos pela paz e tudo aquilo que está 

associado com ‘1968’ (HALL, 2006, p. 44, grifo do autor). 

 

Vale ressaltar o fato de que esse movimento social ainda contestava temas relacionados 

à vida social, tais como família, sexualidade, trabalho doméstico, divisão doméstica do trabalho 

e cuidado com as crianças. Com isso, o feminismo politizou a subjetividade, a identidade e o 

processo de identificação (como homens/mulheres, mães/pais, filhos/filhas), passando do que 

era contestação da posição social das mulheres para a formação das identidades sexuais e de 

gênero. 

Mirando nessa perspectiva progressista, Diniz (2013a, p. 1) afirma que “o feminismo é 

                                                             
28  Segundo Heywood (2010), esse movimento tem origem recente, a partir da década de 1960, mas muitas das 

ideias feministas já estavam arraigadas em diversas culturas como as da Grécia e da China. Para efeitos de uma 

breve retrospectiva, na Itália, em 1405, Christine de Pisan prenuncia muitas das ideias do feminismo moderno 

ao defender o direito das mulheres à educação e à influência política. 
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ação política e seus fundamentos epistemológicos estão assentados em um determinado 

compromisso político explícito em todos os trabalhos de teóricas feministas”. Para essa autora, 

portanto, o gênero é uma ferramenta analítica para o feminismo. 

Em síntese, esse movimento pode ser entendido por meio de três fases. A primeira delas, 

no fim do século XIX, caracterizou-se pelas reivindicações por direitos democráticos, como o 

direito ao voto, ao divórcio, à educação e ao trabalho. A segunda fase, no fim da década de 

1960, foi marcado pela liberação sexual e impulsionada pelo aumento do uso de contraceptivos. 

A terceira, no fim dos anos 1970, correspondeu à luta de caráter sindical e político (SILVA, 

2016b). 

Nos anos de 1970 e 1980, os estudos de gênero giram em torno da problemática da 

condição feminina vivenciada pela opressão nas sociedades patriarcais; por isso, uma das 

práticas do movimento feminista era a da não-mixidade29. A partir dos anos 1980, os estudos 

sobre as mulheres se alargaram: além da diferença de classe, passaram a considerar a de região, 

a de faixa etária, a de ethos entre as mulheres brasileiras e a problematizar a determinação 

biológica da condição feminina. 

De modo mais geral, as temáticas sobre as quais versaram, em maior número, os estudos 

antropológicos, nas últimas três décadas, visaram questões ligadas à violência; às classes 

sociais; à masculinidade; às questões étnico-raciais; às religiões; à reprodução e aos direitos 

sexuais e reprodutivos; à maternidade, à paternidade e ao parto; às novas tecnologias 

reprodutivas; à adoção; à homoparentalidade e ao aborto (GROSSI, 2010). 

Dentre os pesquisadores que publicaram trabalhos relacionados a essas temáticas, 

destacamos  Almeida (2005), que trouxe uma reflexão sobre a relação sujeito/língua(gem) e o 

processo de constituição/construção de identidades, em um cenário sociolinguístico constituído 

de alunos-trabalhadores de um curso técnico profissionalizante; Silva (2005), que investigou o 

problema da reivindicação de identidades de gênero em práticas discursivas da escola de 

meditação Brahma Kumaris30; Latham (2006), que tratou da construção discursiva de 

identidades em web pages pessoais de mulheres; Leotti (2007), que abordou a construção do 

imaginário feminino em peças publicitárias veiculadas na revista Marie Claire; e Lima (2007), 

que analisou as representações de gênero presentes em discursos empregados em aulas de 

                                                             
29  Esses primeiros estudos estavam preocupados em analisar a opressão vivenciada pelas mulheres nas sociedades 

patriarcais. A título de exemplo, no livro A origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, ligado ao 

marxismo, Engels defende a ideia de que a mulher foi a primeira propriedade privada do homem (GROSSI, 

1998). 
30  Fundada na Índia, em 1937, Brahma Kumaris é um movimento espiritual mundial dedicado à transformação 

pessoal e à renovação do mundo, apoiando a cultura de uma profunda consciência coletiva de paz e dignidade 

individual de cada ser. Disponível em: http://www.brahmakumaris.org.br. Acesso em: 10 nov. 2017. 
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Língua Portuguesa do último ano do ensino fundamental. 

Mais recentemente, Vale (2010) analisou como ocorre a construção/reprodução da 

identidade da mulher realizada nas ações linguístico-discursivas, produzidas no gênero piada 

em sites brasileiros de humor; Gonzalez (2013) investigou as representações discursivas de 

professores e professoras no contexto escolar, sob o viés da dominação do gênero masculino 

no espaço escolar; Sato (2013) buscou identificar as representações de gênero feminino nas 

transcrições de entrevistas realizadas com professores/as que lidaram com alunos/as com 

Síndrome de Down incluídos/as; e Duarte (2016) analisou como se constitui, discursivamente, 

a identidade de gênero feminino em alguns documentos oficiais e no portal eletrônico do 

Programa Mulheres Mil, veiculados pelo Governo Federal do Brasil. 

Pelas pesquisas supracitadas, podemos visualizar um cenário linguístico-discursivo 

privilegiado e enriquecido com os estudos que consideram, em suas análises, a temática do/a 

sujeito/língua(gem), do processo de constituição/construção de identidades, dos estudos de 

gênero. 

Compreender a identidade de gênero como parte constituinte da dignidade e da 

humanidade de cada pessoa, que jamais deverá, sob qualquer hipótese, ser considerada motivo 

de discriminação ou de abuso, foi ponto inquestionável entre os especialistas em direitos 

humanos, um grupo formado por 29 eminentes estudiosos de 25 países, que se reuniram, na 

Indonésia, em 2006, organizando os Princípios de Yogyakarta31. No referido documento, a 

identidade de gênero é entendida como uma 

 

[...] experiência interna, individual e profundamente sentida que cada pessoa 

tem em relação ao gênero, que pode, ou não, corresponder ao sexo atribuído 

no nascimento, incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo (que pode 
envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por 

meios médicos, cirúrgicos ou outros) e outras expressões de gênero, inclusive 

o modo de vestir-se, o modo de falar e maneirismos (PRINCÍPIOS DE 
YOGYAKARTA, 2007, p. 9-10). 

 

Ainda tratando dessa questão, Grossi (1998) afirma que a identidade de gênero é algo 

mais complexo porque remete à constituição do sentimento individual de identidade. Ao 

discorrer sobre tal acepção, a referida autora recorre ao entendimento de Stoller (1978) para 

                                                             
31  Esse documento trata de “um amplo espectro de normas de direitos humanos e de sua aplicação a questões de 

orientação sexual e identidade de gênero. Os Princípios afirmam a obrigação primária dos Estados de 

implementarem os direitos humanos. Cada princípio é acompanhado de detalhadas recomendações [...]. No 

entanto, os especialistas também enfatizam que muitos outros atores têm responsabilidades na promoção e 

proteção dos direitos humanos. São feitas recomendações adicionais a esses outros atores, que incluem o 

sistema de direitos humanos das Nações Unidas, instituições nacionais de direitos humanos, mídia, 

organizações não-governamentais e financiadores” (PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA, 2007, p. 7). 
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dizer que seria mais fácil mudar o sexo biológico do que o gênero de uma pessoa, pois uma 

criança aprende a ser menino ou menina até os três anos, cujo período é responsável pela 

constituição do simbólico, um elo entre a pessoa, a cultura e a linguagem. Ademais, para esse 

psicólogo norte-americano, há um núcleo de identidade de gênero em cada um dos sujeitos, o 

qual não varia no decorrer da vida psíquica, podendo novos papéis32 serem agregados a ele. 

Como os papéis desempenhados por homens e mulheres mudam de acordo com cada 

cultura, as representações sociais da reprodução também passam por esse processo de mudança, 

pois não estão apenas vinculadas a uma única e exclusiva relação sexual entre dois indivíduos 

de sexo oposto. Refletir sobre quem nós somos é valer-se de uma concepção de não-essência 

para a figura humana e considerar multifatores, como o cultural e o histórico, influenciadores 

sobre a questão da identidade de gênero. 

 

2.5 REVELANDO UM RETRATO TEÓRICO 

 

Ao assumirmos uma abordagem teórica transdisciplinar, buscamos as afinidades 

possíveis entre a Linguística Aplicada, os estudos da linguagem, de identidade e de gênero. 

Diante disso, o enunciado concreto (assim como também os elementos socioculturais e 

simbólicos que o constituem), na perspectiva dialógica, representa uma possibilidade de 

conhecer, compreender e interpretar aquilo que é próprio dos seres humanos, de suas ações, 

subjetividades, identidades, visto que essas relações são oportunizadas, sobremaneira, por 

intermédio da e na linguagem.  

 

 

  

                                                             
32  Para os estudos de gênero, a publicação da antropóloga norte-americana Margareth Mead, em 1950, destaca-

se pela pesquisa realizada em uma ilha da Nova Guiné. Nessa pesquisa etnográfica, as diferenças para homens 

e mulheres foram registradas em três tribos: na primeira, ambos eram cordiais e dóceis; na segunda, ambos 

eram agressivos e violentos; na terceira, as mulheres eram aguerridas, e os homens, mais passivos e caseiros 

(GROSSI, 1998). 
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3 MOVIMENTOS METODOLÓGICOS: O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 

Neste ponto da abordagem, focalizamos o contexto da pesquisa, os procedimentos 

metodológicos utilizados no percurso investigativo, assim como o paradigma a que esta se filia 

e os instrumentos de que nos valemos para a constituição do corpus. Especificamente, 

caracterizamos o ambiente onde foram realizadas as investigações e apresentamos os sujeitos 

de pesquisa em pleno processo de construção de suas identidades. 

 

3.1 NOSSO PÍER: O PROGRAMA MULHERES MIL 

 

O Programa Mulheres Mil: educação, cidadania e desenvolvimento sustentável foi 

idealizado e executado, de 2007 a 2011, em sistema de cooperação entre os governos brasileiro 

e canadense. Este, representado pela Agência Canadense para o Desenvolvimento Internacional 

e a Association of Canadian Community Colleges; aquele, pela Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Rede Norte Nordeste de Educação 

Tecnológica, Conselho Nacional de Dirigentes dos Centros Federais de Educação Profissional 

e Tecnológica e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Por meio dessa parceria, o Promil iniciou alguns projetos-piloto33 em sintonia com a 

relação econômica de cada lugar onde se consolidou. No Estado do RN, por exemplo, a proposta 

foi viabilizada com a Casa da tilápia34, no objetivo de desenvolver a qualificação de moradoras 

de áreas rurais a partir do beneficiamento do couro de peixe35, que tem um variado 

aproveitamento no setor da economia e se definiu como uma atividade bastante adequada às 

                                                             
33  O momento inicial do programa está retratado no documentário Eu tenho um sonho, Mulheres Mil, dirigido 

por Helvécio Ratton. Lançado em 2011, esse material fílmico apresenta as principais características 

metodológicas do programa, com depoimentos de estudantes e gestores envolvidos. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=reJN2hiAVmE. Acesso em: 19 jul. 2018. Citamos também a publicação 

do livro Mulheres mil: do sonho à realidade (ROSA, 2011), no qual são registradas histórias de vida das 

participantes dos projetos-piloto, nos Institutos Federais, nos seguintes estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, 

Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe; e na Escola Técnica 
Federal de Palmas. Disponível em: http://portal.ifrn.edu.br/ifrn/extensao/mulheres-mil/lateral/livro-mulheres-

mil-setec/livro-mulheres-mil-setec-3. Acesso em: 19 jul. 2018. 
34  Desse projeto-piloto, as localidades participantes, no RN, foram: Aracati (município de Touros), Bebida Velha 

(município de Pureza), Canudos (município de Ceará-Mirim), Modelo I e II (município de João Câmara). 

Disponível em:  http://mulheresmil.mec.gov.br/casa-da-tilapia. Acesso em: 7 mar. 2018. 
35  De acordo com o Subsecretário de Pesca, Alberto Cortez RN, o esqueleto do peixe tilápia é aproveitado para 

manipulação de farinha, rica em vitaminas, e a pele pode ser usada para a confecção de bolsas, de cintos e de 

acessórios. No Estado do Ceará, esse peixe é utilizado, na medicina, como regenerador da pele humana, em 

tratamento de queimados. Disponível em: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/seca-reduz-produa-a-o-

de-tilapia-no-rn/394685. Acesso em: 7 mar. 2018. 
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condições ambientais. Entretanto, no decorrer do curso, as alunas demonstraram outros 

interesses, e a proposta foi reajustada com a coordenação do programa, ampliando, assim, a 

oferta para as áreas de artesanato, confecção e vestuário. 

A partir dos resultados obtidos nesse primeiro momento, o Ministério da Educação 

(MEC) instituiu o Programa Nacional Mulheres Mil, por meio da Portaria nº 1.015, de 21 de 

julho de 201136 e firmou parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, articulado com a meta de erradicação da pobreza 

extrema no país. 

Com a sanção da Lei 11.892/200837, que instituiu a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, delegou-se aos Institutos a competência para desenvolver programas de extensão38 

e de divulgação científica e tecnológica, de acordo com os princípios e as finalidades da 

educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos 

sociais, com ênfase na produção, no desenvolvimento e na difusão de conhecimentos científicos 

e tecnológicos. 

Quanto às políticas extensionistas nacionais da Rede Federal de Educação, essas são 

definidas e articuladas a partir do Fórum de Pró-Reitores de Extensão. No caso do IFRN, a Pró-

-Reitoria de Extensão (Proex) é o setor responsável pela criação, implementação, 

regulamentação, orientação e condução das políticas e das ações, tanto dos projetos quanto dos 

programas de extensão (BRASIL, 2016). Para assessorar a Proex na seleção, análise e emissão 

de pareceres das propostas bem como na apreciação e na aprovação de relatórios das ações 

desenvolvidas, o IFRN instituiu um Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, de caráter 

consultivo e deliberativo, conforme Resolução N.º 39/200639.  

Com relação às atividades extensionistas40, elas estão voltadas para a inserção do aluno-

-estagiário no mercado de trabalho e para o estabelecimento de parcerias com a sociedade civil 

por meio da Proex, das Assessorias de Programas e Convênios, das Relações Internacionais e 

                                                             
36  Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8589-

portaria1015-220711-pmm-pdf&category_slug=agosto-2011-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 9 nov. 2017. 
37   Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm. Acesso em: 10 nov. 

2017. 
38  Freire (2015) analisa o sentido do termo “extensão”, sob o ponto de vista linguístico e da ação educadora do 

agrônomo/professor, na proposta de ser substituído por “comunicação”. Entretanto, neste estudo, não 

discutiremos acerca dessa acepção. 
39  Disponível em: http://portal.ifrn.edu.br/conselhos/conselho-diretor/resolucoes/2006/resolucao-39-2006/view. 

Acesso em: 10 nov. 2017. 
40  Disponível em: http://portal.ifrn.edu.br/extensao/pro-reitoria e http://portal.ifrn.edu.br/extensao/ 

assessoria-de-programas-e-projetos/EDITAIS%20/2016/edital-01-2016-proex-programa-mulhres-mil/edital-

01-2016-proex-ifrn-programa-mulheres-mil-1. Acesso em: 10 nov. 2017. 
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com o Mundo do Trabalho, da Diretoria de Extensão e das Coordenações de Extensão dos 

demais campi. 

De acordo com a organização didática (BRASIL, 2012, p. 10), as ações de extensão 

“constituem um processo educativo, científico, artístico-cultural e desportivo que se articula ao 

ensino e à pesquisa de forma indissociável, com o objetivo de intensificar uma relação 

transformadora entre o IFRN e a sociedade”. Tais ações são entendidas como atividades 

extracurriculares em todos os cursos regulares da Instituição – ensino técnico, graduação, 

especialização, pós-graduação e cursos de formação inicial e continuada –; exceto o estágio. 

A interação entre a comunidade externa e o ambiente acadêmico estabelece-se por meio 

de práticas planejadas e pode envolver a parceria com organizações governamentais e não 

governamentais, instituições nacionais e internacionais, empresas e indústrias, correspondendo 

às ações de caráter educativo, cultural e científico, que se articulam ao ensino e à pesquisa, 

envolvendo servidores e alunos em programas, projetos, cursos, eventos e serviços. Por sua vez, 

o planejamento, nas áreas de atuação do IFRN, é gerenciado em nível sistêmico, denominado 

de SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública), pela Proex, regulamentado pela 

Resolução N.º 35/200641, do Conselho Diretor, atual Conselho Superior. 

Nesse cenário, uma atividade de extensão pode assumir um caráter assistencialista 

quando, observando a organização social brasileira e a consciência dos direitos do cidadão, 

desenvolve ações voltadas aos excluídos e à prestação de serviços às comunidades. Em uma 

versão mais moderna, nesse caso resultante da pesquisa científica, a atividade de extensão 

desenvolve ações direcionadas às empresas, como a prestação de serviço tecnológico por meio 

de laboratórios. Já caracterizada como uma atividade de extensão emancipatória, define ações 

voltadas para grupos e classes sociais, visando à promoção social, tanto no âmbito pessoal 

quanto no profissional (BRASIL, 2016). 

Todo esse enredamento com as incontáveis peculiaridades da esfera administrativa, 

sinalizou-nos a necessidade de conhecer melhor o programa. Em razão disso, decidimos, 

entrevistar a gestora institucional, Sandra Nóbrega, da Pró-Reitoria de Extensão do IFRN, que 

atua, desde 2011, na função. Elaboramos um questionário com perguntas abertas42, por meio 

de correio eletrônico, e uma entrevista in praesentia, a partir desse questionário. Em resposta à 

                                                             
41  Disponível em: http://portal.ifrn.edu.br/extensao/resolucoes/resolucao-no-35-de-22-de-novembro-de-2006. 

Acesso em: 10 nov. 2017. 
42  O questionário foi enviado pela pesquisadora em 18 de abril de 2017, e a entrevista foi realizada, de forma 

presencial, na Reitoria do IFRN, em 4 de maio de 2017. As questões principais foram: “Como o programa pode 

ser um oportunizador de mudança social?”; e “Como é/foi essa experiência de trabalhar no programa? 

(Mencionar pontos positivos, pontos negativos e encaminhamentos/sugestões)”. 
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pergunta e como o programa pode ser um oportunizador de mudança social, a referida 

servidora relatou-nos: 

 

[...] várias transformações são visíveis, o que podemos constatar nos 

depoimentos de alunas que já concluíram o curso. Muitas alegam que não são 
mais as mesmas, a sua forma de pensar mudou e já conseguem se olhar diante 

do espelho, o que antes era impossível. Muitas relatam que não conseguem 

acreditar que fazem parte de uma instituição de ensino como o IFRN. Muitas 
egressas decidiram por continuar os estudos, outras decidiram montar seu 

próprio negócio, outras se encontram trabalhando de carteira assinada e outras 

decidiram agregar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso para 
melhorar a sua convivência pessoal no seio da sua família e comunidade em 

que estão inseridas. Vale ressaltar que muitas se sentem realizadas por 

estudarem no IFRN, tendo em vista ser um sonho antigo que seus filhos 

estudassem nessa instituição de ensino, e não tiveram essa oportunidade.  

 

Como fica subentendido, o relato de Sandra Nóbrega ancora-se nos vários depoimentos 

das alunas do Promil, que revelam, por seus discursos, o seu modus vivendi antes e depois do 

curso: “já conseguem se olhar diante do espelho, o que antes era impossível”; “muitas relatam 

que não conseguem acreditar que fazem parte de uma instituição de ensino como o IFRN”; 

“muitas egressas decidiram por continuar os estudos”; “outras decidiram montar seu próprio 

negócio”; “outras se encontram trabalhando de carteira assinada”. 

Vale salientar que, após estar regularmente matriculada, cada aluna do curso passa a 

gozar dos mesmos direitos (empréstimo de livros; assistências social e financeira, segundo 

proposta do programa; consultas odontológicas; enfermaria; enfim, todos os serviços 

disponíveis no Campus) que os demais alunos aprovados em qualquer um dos exames regulares 

da Instituição  

 Especificamente, no Campus Macau, em se tratando dos serviços oferecidos, as alunas 

somente podiam consultar o acervo da biblioteca e dispor desse espaço quando acompanhadas 

pelos docentes. Em relação aos serviços de saúde, o odontólogo Helicarlos Morais relatou-nos 

que, de 16 de maio a 20 de junho de 2016, 17 alunas, com a idade entre 27 e 59 anos, foram 

atendidas na unidade. Segundo o servidor, ao longo das consultas, foram diagnosticadas 

algumas patologias orais, mais frequentes na população, de uma forma geral, quais sejam: cárie 

dentária, doença periodontal e má oclusão. 

Diagnosticados os problemas, foram realizados 27 procedimentos odontológicos com o 

intuito de solucioná-los. Contudo, em alguns casos, o atendimento não foi satisfatório, dada a 

complexidade do quadro clínico em confronto com a simplicidade dos serviços oferecidos. 

Assim, as alunas foram encaminhadas a outros locais de ordem pública, em Macau e em 
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Guamaré, onde pudessem dar continuidade ao tratamento requerido e alcançar o sucesso em 

suas reabilitações orais. 

O exemplo dessa ocorrência particular cumpre o objetivo de mostrar a complexa relação 

do programa com os vários setores sociais a que serve. Mais uma prova de que precisávamos 

verticalizar ainda mais nossos conhecimentos para melhor entender esse programa. Com tal 

propósito, realizamos um levantamento bibliográfico por meio de fontes científicas – livros e 

repositórios virtuais das universidades brasileiras e dos Institutos Federais –, no período de 

2014 a 2017, assim como em legislações e outras fontes publicadas, a exemplo das muitas 

consultas a revistas e a sites. 

Essa imersão em pesquisas com perspectivas em outras fundamentações teóricas, 

decerto renderia saberes convergentes às nossas pretensões. Descobrimos, por exemplo, a partir 

da pesquisa de Braga (2011), que o Promil tem estrutura e conhecimento para trabalhar com 

esse público, mas, no quesito escolaridade – mesmo tendo esse direcionamento e apesar de ter 

havido a elevação da escolaridade –, houve muitos entraves que prejudicaram a qualidade do 

aprendizado. Lagos (2014), por sua vez (em função dos resultados alcançados em sua pesquisa), 

afirma que o programa não conseguiu atender plenamente à proposta inicial, que versava sobre 

a elevação de escolaridade e a inserção no mercado de trabalho. Oliveira (2013) revela haver 

um distanciamento entre os objetivos propostos pelo Promil em âmbito nacional e os resultados 

alcançados (em Sergipe, particularmente, lócus de sua pesquisa), no que diz respeito à inserção 

das mulheres ao mercado de trabalho e à elevação do nível de escolaridade. 

Costa (2014), entre os anos de 2010 e 2013, investigou a construção de infográficos por 

alunos jovens e adultos, visando ao desenvolvimento de seu letramento multissemiótico no 

âmbito do Programa Mulheres Mil. Nessa pesquisa, buscou-se não só uma contribuição para o 

campo da informática na educação mas também para o desenvolvimento das habilidades 

referentes ao letramento multissemiótico das alunas fora do ambiente escolar, “dando-lhes mais 

confiança para o uso do computador e reforçando o sentimento de que são capazes” (COSTA, 

2014, p. 219). 

Para Ferreira (2013, p. 2), as educandas selecionadas para o Promil, 

 

[...] além das dificuldades de aprendizagens pelo longo tempo fora da escola, 

pelas trajetórias de estudos descontínuos, pelas práticas pedagógicas e 

metodológicas inadequadas à especificidade desses sujeitos, entre outras 
questões, convivem também com outros obstáculos, tais como dificuldades 

financeiras, pouco apoio familiar (oposição do pai, marido e filhos), relativo 

abandono do poder público, no que diz respeito à falta de infraestrutura, como 
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creches e escolas no período integral para seus filhos/as e casa de assistência 

aos idosos. 

 

Guerra (2016) objetivou provar, com sua pesquisa, a relevância do Programa Mulheres 

Mil para o capital social das participantes, destacando a significativa influência do curso em 

suas vidas. O capital social, vale explicar, está relacionado à “capacidade das pessoas de se 

mobilizarem para o alcance de benefícios comuns, buscando a melhoria social”, podendo esse 

alcance estar relacionado “à mobilização nos ambientes familiar, comunitário e até na 

sociedade” (GUERRA, 2016, p. 17). 

Inserida no campo da educação, no paradigma qualitativo, a análise do corpus permitiu 

verificar que o Programa Mulheres Mil foi relevante para o capital social das alunas, tendo o 

efeito positivo em suas vidas nas categorias investigadas: empoderamento, relações sociais, 

relações pessoais, participação e cidadania. 

A conclusão a que chegou a referida pesquisadora também pode ser vista como o maior 

alcance do Promil em diversos estudos: as alunas investigadas tornaram-se mais autônomas ao 

final do curso, com destaque para a autoestima, mas apresentaram dificuldades em diversos 

níveis no processo de aprendizagem, por fatores escolares, culturais, socioeconômicos e/ou 

geracionais. 

Isso é reforçado por Arroyo (2010) quando afirma que os projetos socioeducativos 

civilizatórios, ou seja, as ações, no âmbito do Promil, não terão forças suficientes para modificar 

tal discrepância social, pois 

 

[...] umas horas de extraturno, de atividades lúdicas, culturais, esportivas, 
civilizatórias e moralizadoras, voltam às ruas, às casas, às famílias no 

desemprego, na sobrevivência nos limites, no trabalho infantil e adolescente, 

nas saídas mais precárias para sobreviver na pobreza massificada de que são 
vítimas desde crianças (ARROYO, 2010, p. 1391). 

 

Outros trabalhos avaliam o programa sob diferentes perspectivas. O estudo de 

Silva (2015), por exemplo, assevera que o Promil surgiu como uma resposta do Governo à 

demanda de formação de mulheres, caracterizando-se como uma política compensatória 

prevista no Plano Nacional de Política para Mulheres. A seu ver, os cursos não possibilitaram 

às egressas sua inserção no mundo do trabalho formal; na prática, houve falta de articulação 

entre os eixos educação, cidadania e desenvolvimento sustentável, implicando o distanciamento 

entre a efetivação do programa e a proposta no documento oficial. 

Na visão de Melo Filho (2016), o processo de implementação do Promil constitui-se em 

um verdadeiro desafio para as instituições envolvidas; e isso tanto para os demandantes, nesse 
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caso, as secretarias municipais de assistência social, quanto para a Escola de Saúde da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, responsável pelos cursos. Tal como avalia o 

autor, a implementação do programa “requer que se mantenha uma relação dialógica contínua 

entre a gestão e os atores implementadores, considerando os responsáveis pela elaboração e 

acompanhamento dos cursos e os que operacionalizam as ações previstas, junto com as 

beneficiárias” em questão (MELO FILHO, 2016, p. 106). Ainda cabe acrescentar a falta de 

regularidade do pagamento de bolsas às beneficiárias, o que pode levar a uma avaliação 

negativa do programa, por incidir na conclusão dos cursos e na desistência. 

Em uma outra direção, encaminha-se a pesquisa de Silva (2016a), cujo objetivo 

consistia em avaliar como o curso favoreceu o processo de formação profissional das 

cuidadoras de idosos. De acordo com a autora, o curso de letramento revelou-se bastante 

favorável à ressignificação das práticas letradas das colaboradoras (em consonância com a 

Sociorretórica) pois lhes permitiu compreender a possibilidade de agir socialmente por meio de 

gêneros que elas já utilizam em sua atividade profissional. A recomendação final da 

pesquisadora aos cursos profissionalizantes do Promil foi a de que o programa de Língua 

Portuguesa seja reformulado, no sentido de atender às necessidades laborais das mulheres 

cursistas. 

Na análise de Pereira (2015), o Promil, embora aparentemente se proponha atender às 

reivindicações da classe trabalhadora, aglutina forças à hegemonia do capital por meio do 

discurso político. Tal como percebe a autora, a perspectiva de inclusão social vinculada ao 

Promil está fortemente ligada à geração de renda, ao incentivo à empregabilidade, ao 

empreendedorismo e à assistência social, na orientação das mulheres em busca de seus direitos 

básicos. Ainda assim, admite que o programa, da forma como se executa, termina por se 

constituir em um campo de disputa entre interesses de classe antagônicos, isto é, da contradição 

capital-trabalho. 

Nessa perspectiva, até pode ser compreendido como resultado da luta dos trabalhadores 

na construção da contra-hegemonia, em busca de uma educação que consubstancie essa luta. 

Apesar da contradição capital-trabalho, presente na instituição, entende-se que o Instituto 

Federal de Santa Catarina, por meio do Promil e de outras ações de diretriz inclusiva, vem 

contribuindo para o alívio da pobreza e a conformação social da classe trabalhadora, auxiliando 

na construção de uma sociedade defensora do projeto de sociabilidade do capital 

(PEREIRA, 2015). 

Rosa (2016), por sua vez, analisou o processo de identificação e o reconhecimento de 

saberes de mulheres-trabalhadoras em situação de vulnerabilidade social, integrantes de 
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políticas sociais; dentre elas, o Bolsa-Família43. Sua investigação parte do entendimento de que 

o processo de identificação e o reconhecimento de saberes devem funcionar como centro da 

ação educacional, tanto para a definição da oferta da qualificação profissional quanto para o 

planejamento institucional do itinerário formativo, com vistas ao prosseguimento da 

escolarização das mulheres. 

Segundo essa pesquisadora, as estatísticas, no Brasil, indicam uma maior inserção das 

mulheres na educação; mas tal realidade não é hegemônica pois, quando se está diante de um 

recorte de classe e raça, é desvelada a exclusão de mulheres pobres, especificamente as negras, 

dos processos educacionais. Em visão similar, “o peso opressor dessa vontade de verdade que 

subjuga o gênero feminino é ainda mais intenso, considerando-se o fato de serem, em sua 

maioria, extremamente pobres, muitas delas negras e algumas idosas” (DUARTE, 2016, 

p. 167). 

Em uma última ponderação conclusiva, Rosa (2016, p. 201) admite que o Programa 

Mulheres Mil “se inscreve num campo de dualidades, com contradições e conflitos que refletem 

questões que não podem ser apreendidas como ações e percepções individuais, pois essas 

expressam as representações e relações sociais constituídas e construídas no decorrer da história 

brasileira”. 

Em nossa interpretação, o Promil é uma possibilidade de democratizar o acesso de uma 

parcela da população brasileira ao processo educacional bem como abrir espaços para 

escrever/inscrever as histórias de vida das que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social. Sob  tal condição, enxergamos as mulheres inscritas no programa, desde o projeto-piloto 

nacional, por serem de áreas rurais, não terem conseguido viver um processo educacional 

convencional e, muitas vezes, assumirem postos de trabalho desprestigiados e invisíveis, como 

o trabalho doméstico e as atividades no mercado informal. Diante dessa realidade, decidimos 

investigar como se dá a construção identitária de mulheres ao longo do processo formativo no 

curso Preparador de pescado, no IFRN – Campus Macau. 

Por certo, nossa investigação não se circunscreve aos limites de uma mera constatação 

de como se constrói a identidade cultural das participantes do Promil no decorrer do referido 

curso. Nesse processo de desvelamento, antevemos a importância da educação como 

possibilidade de transformação social, de tal modo a promover o alcance da autonomia 

feminina. Essa não é uma crença isolada nem recente. Já no século XVIII, Wollstonecraft 

(2016) pregava tal verdade em sua obra intitulada Reivindicação dos direitos da mulher. 

                                                             
43  Disponível em: http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx. Acesso em: 9 

ago. 2018. 
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No parecer da autora, a compreensão de pertencer ao sexo feminino “tem sido tão 

distorcida por essa homenagem ilusória que as mulheres civilizadas de nosso século, com raras 

exceções, anseiam apenas inspirar amor, quando deveriam nutrir uma ambição mais nobre e 

exigir respeito por suas capacidades e virtudes” (WOLLSTONECRAFT, 2016, p. 25). 

Opondo-se veementemente à escravidão africana, indígena e doméstica, Wollstonecraft, 

feminista e teórica social britânica, viveu em uma época em que as mulheres estavam excluídas 

da educação formal, das universidades e das possibilidades de uma carreira de nível superior. 

O casamento transformava a mulher em dependente legal do marido além de não poder gerir 

seus próprios bens; tampouco trabalhar sem o consentimento dele (MORAES, 2016). 

Em sintonia com o pensamento de Wollstonecraft (2016), admitimos que a opressão do 

gênero feminino só poderá diminuir quanto mais essa questão for retomada, discutida e 

esclarecida, especialmente em espaços educacionais. 

Além dessa fundamentação teórica, também colhemos informações (via entrevista), 

dando-nos ciência de que a maioria dessas alunas já foi ou ainda é oprimida, passou/passa por 

vários tipos de violência, sem falar de que algumas estão com medidas protetivas (previstas na 

Lei Maria da Penha44) em suas mãos. O registro em causa parece-nos razão suficiente para 

justificar a significativa importância dos cursos do Promil para essas mulheres, mesmo com a 

carga horária mínima de 160 horas. 

No curso Preparador de pescado, pudemos notar que as disciplinas Autoestima e 

relacionamento interpessoal e Gênero, cidadania e direitos da mulher se destacam pelas 

discussões que promovem em torno de temas correlatos à Lei 11.340/200645, ao Instituto Maria 

                                                             
44  A referida lei teve sua aprovação em 7 de agosto de 2006, com ajuda de militantes, por meio de um manifesto 

escrito, e de instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública, embora tenha havido, no Senado 

Federal, a elaboração de um anteprojeto de Lei 156/2009, o qual pretendia transformar a violência doméstica 

contra a mulher em crime de baixo potencial ofensivo. Vale ressaltar que, antes dessa lei, o número de 

homicídios de mulheres era bem maior, tendo como referência os anos 1980 a 2006. 
45  Essa lei foi elaborada pela Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, em parceria com organizações não 

governamentais e juristas do Brasil, atendendo, precipuamente, ao que prezam os direitos humanos universais, 

dispondo sobre o direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar e oportunizando mecanismos 

para coibir e prevenir agressões tipificadas como violências física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. 

Disponível em: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.340-

2006?OpenDocument. Acesso em: 28 mar. 2018. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2017000100375#B5
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da Penha46, ou mesmo, à Lei 13.104/201547, mais conhecida como a Lei do Feminicídio, que 

classifica esse crime como hediondo (e com agravantes) quando acontece em situações 

específicas de vulnerabilidade, o que contempla casos em que a mulher se encontra grávida, em 

que a violência é praticada contra menores de idade, ou em que a ação é praticada na presença 

dos filhos. 

Essas e quaisquer outras ações relacionadas à vulnerabilidade da mulher na sociedade 

(além do agravante da violência sofrida) precisam ser combatidas. O curso de extensão a que 

nos referimos é apenas uma das formas de promover, por meio da educação, algumas reflexões 

sobre a questão. Também uma promessa/uma esperança de mudar essa realidade. 

 

3.2 SOB O ENFOQUE DA PESQUISA QUALITATIVO-INTERPRETATIVISTA 

 

Começamos por esclarecer que nossa opção de produzir ciência, por meio da pesquisa 

qualitativa, justifica-se em razão de podermos, por essa via, mirar o fato social, descrevendo e 

analisando uma compreensão em profundidade, com procedimentos inter-relacionados, do 

objeto de estudo (BODGAN; BIKLEN, 1994). 

Com efeito, vamos a campo e acabamos produzindo entrevistas, gravando e 

transcrevendo conversas, fotografando, tomando nota, tudo isso como tentativas de 

representação do que se está analisando; muito além de contagens e medidas (GIBBS, 2009). 

Ademais, ainda nos permitimos, em tal contexto, estabelecer uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito com um vínculo indissociável, e entre o mundo real, o sujeito e o 

pesquisador. Na visão de Oliveira (2012, p. 267), esse modo de fazer pesquisa “implica em que 

se enfatizem as qualidades, os processos e os significados dos objetos de estudo, ressaltando 

em seus pesquisadores a natureza socialmente construída da realidade e a relação íntima entre 

pesquisador e pesquisado”. 

Os sujeitos desta pesquisa são contemplados pelas lentes do paradigma qualitativo e da 

perspectiva dialógica, aliados a visões sócio-históricas, sempre mediadas por signos da cultura, 

                                                             
46   O Instituto Maria da Penha, sediado em Fortaleza, Estado do Ceará, e com representação em Recife, Estado de 

Pernambuco, é uma organização não governamental iniciada em julho de 2009, sem fins lucrativos, cuja 

primeira presidente foi a própria Maria da Penha. Esse Instituto objetiva, através da educação, contribuir para 

a conscientização das mulheres sobre os seus direitos e o fortalecimento da Lei Maria da Penha. Dentre as 

ações desenvolvidas, é ministrado o Curso de Formação de Defensores e Defensoras do Direito à Cidadania, 

destinado aos moradores de área de vulnerabilidade social, profissionais que atuam na rede atendimento à 

mulher, operadores do Direito, universidades e empresas. Disponível em: 

http://www.institutomariadapenha.org.br. Acesso em: 28 mar. 2018. 
47  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13104.htm. Acesso em: 2 abr. 

2018. 
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e distanciadas das visões empiristas e idealistas48. Também são analisados pelas relações 

dialógicas que estabelecem com os outros e consigo mesmos, numa dinâmica complexa e 

imbricada no tempo e no espaço determinados. A preocupação precípua é apresentar as 

participantes do curso Preparador de pescado (nossos sujeitos de pesquisa) como sujeitos das 

palavras sempre valoradas. Enfim, assumimos o propósito de salvaguardá-las e de não lhes 

causar qualquer tipo de transtorno, prejuízo ou constrangimento (BOGDAN; BLIKEN, 1994) 

quando forem revelados seus pensamentos, suas crenças, enfim, suas vidas nesta investigação. 

Vale ressalvar o fato de que o pesquisador não está isento das questões que o cercam; 

ele é parte integrante dos enredamentos da pesquisa: “seu posicionamento é o de um observador 

humano da condição humana e, na relação entre pesquisador e pesquisado, um não pode 

emudecer a voz do outro” (OLIVEIRA, 2012, p. 273-274). Assim, nosso posicionamento não 

poderia ser diferente de um observador humano da condição humana pois estamos envolvidos 

com todas as questões que nos cercam, especialmente com a responsabilidade de nossa ação 

singular, ou seja, a exotopia constitutiva da pesquisa (AMORIM, 2004, 2007). 

Nesse sentido, nós pesquisadores vamos “ao encontro da situação no seu acontecer, no 

seu processo de desenvolvimento” (FREITAS, 2002, p. 27), isto é, não criamos artificialmente 

uma situação para ser pesquisada pois não temos respostas prontas; o que intencionamos é a 

construção de dados a partir de parâmetros teóricos estabelecidos. Como bem pontuam Bauer, 

Gaskell e Allum (2015, p. 30), “a pesquisa qualitativa é, muitas vezes, vista como uma maneira 

de dar poder ou dar voz às pessoas, em vez de tratá-las como objetos, cujo comportamento deve 

ser quantificado e estatisticamente modelado”. 

Na pesquisa interpretativista, o subjetivo é o que nos interessa. Sendo assim, não há um 

conhecimento absoluto e certo; o que há é uma multiplicidade de formas de interpretar a vida, 

o mundo, as coisas do mundo e da vida. Ao pesquisar o ser feminino, por meio de seus 

enunciados, damos a nosso estudo a permissão para observar as pessoas e os espaços sociais 

onde vivem; para conversar detalhadamente sobre as questões da pesquisa e sobre as coisas da 

vida, mas não perdendo de vista os indícios, as marcas do fazer ciência.  

Por sabermos desde a experiência no mestrado que “metodologicamente não se constrói 

um corpus de maneira aleatória nem informalmente” (DINIZ, 2013b, p. 85) e que, 

sobremaneira, ao caracterizar a pesquisa na perspectiva teórica da LA, a maior vantagem é a 

relevância social dos problemas pesquisados, procuramos realizar um ensaio por meio de um 

                                                             
48  Durante grande parte do século XX, o paradigma de pesquisa dominante era o positivismo. Para 

Gray (2012, p. 37), “hoje, pelo menos nas ciências sociais, foi substituído em muito por posturas 

antipositivistas ou pós-positivistas, como o interpretativismo”. 
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estudo piloto. Unindo métodos e práticas que constituem a pesquisa qualitativo-

interpretativista, seguiremos nosso roteiro apresentando a sondagem realizada. 

 

3.2.1 Estudo piloto 

 

Em 2014, três turmas estavam em andamento no curso Beneficiador de pescado, à época 

sob a responsabilidade da coordenação de extensão do IFRN – Campus Macau, com a 

disponibilidade de matrícula para cem mulheres. Na sequência, novas turmas seriam ofertadas, 

o que favoreceria a construção do corpus de pesquisa. Entretanto, devido ao atendimento às 

diretrizes do MEC, os cursos, a partir do supracitado ano, precisariam estar previstos no Guia49 

do Pronatec e, além disso, deveriam estar autorizados pelo Conselho de Ensino da Instituição, 

compondo o documento chamado Projeto Político Pedagógico do Curso de Formação Inicial e 

Continuada ou Qualificação Profissional, na modalidade presencial, do Curso Preparador de 

pescado (doravante PPC)50. 

Em virtude de não atender a todos esses requisitos, o curso em vigor não poderia mais 

ser executado no Campus Macau. Acrescente-se a isso o fato de que, nesse mesmo ano, a 

pesquisadora que, na época, também estava iniciando a supervisão do programa, desligou-se da 

função, considerando a inviabilidade do curso naquele momento. Assim, o coordenador do 

Pronatec no Campus Macau assumiu as duas funções. 

Durante o ano de 2015, como não havia um PPC pronto e autorizado para o curso 

Preparador de pescado, a pedido da Direção-geral do Campus Macau, a pesquisadora, 

juntamente com a equipe pedagógica do IFRN, elaborou o referido documento. Este, na 

sequência, deveria receber o aval do Colegiado do Campus Macau, constituído por servidores 

e discentes do Curso Técnico em Recursos Pesqueiros para, em seguida, ser autorizado pela 

Pró-Reitoria de Ensino do IFRN. Tal ação era premente, pois, se o curso não começasse, o 

corpus não poderia ser construído de acordo com o planejamento proposto nesta pesquisa.  

Enquanto o processo transcorria, buscávamos com o “estudo piloto” adquirir 

experiência, como a de construir um possível corpus, caso o documento não fosse autorizado. 

Essa investida nos permitiu estreitar os laços com duas egressas do curso Beneficiador de 

pescado, das últimas edições, e duas mulheres aspirantes a um curso no Campus Macau. 

                                                             
49  Documentário disponível em: http://spp.mec.gov.br/public/pdf/guia-cursos-fic.pdf. Acesso em: 9 nov. 2017. 
50  As ementas e os programas das disciplinas, seguindo os módulos temáticos, estão disponíveis em: 

http://portal.ifrn.edu.br/conselhos/consepex/deliberacoes/2016/deliberacao-no-11-2016/view. Acesso em: 23 

nov. 2016. 



64 

Por definição, o estudo piloto é uma “miniversão do estudo completo, que envolve a 

realização de todos os procedimentos previstos na metodologia de modo a possibilitar alteração 

dos instrumentos na fase que antecede à investigação em si” (BAILER; TOMITCH; D’ELY, 

2011, p. 130). Concordamos plenamente com a aplicação desse modelo no início da pesquisa 

de campo, pois se trata de uma estratégia metodológica que pode antecipar alguns pontos a 

serem mantidos e, principalmente, as decisões em potencial que poderão ser tomadas quando 

estivermos diante do corpus final. Orientando-nos por essa perspectiva, para materializar nossa 

“miniversão”, organizamos o trabalho em duas etapas, no período de 15 a 19 de junho de 2015. 

A primeira etapa correspondeu à elaboração de dois questionários a serem aplicados em 

situação experimental – um para ser utilizado com as egressas; outro dirigido às aspirantes ao 

curso. O propósito era não somente atestar as técnicas e os instrumentos de construção dos 

dados mas também promover uma aproximação com esses sujeitos. Seis perguntas às egressas 

giravam em torno de como ficaram sabendo do programa, se gostariam de participar de um 

próximo curso, de suas concepções sobre o ser mulher e das relações que estabeleciam com a 

família e com o trabalho. Mais seis perguntas às aspirantes, a fim de saber se já ouviram falar 

no Promil, se havia interesse em participar de um curso e qual sua concepção sobre o ser mulher 

e das relações que estabeleciam com a família e com o trabalho. 

A segunda etapa consistiu em gravar, com autorização prévia e por escrito, os diálogos 

com as egressas e com as possíveis candidatas ao curso do Promil. Para isso, procuramos o 

servidor Varelio Gomes dos Santos, ex-coordenador de extensão e ex-coordenador do Promil 

no Campus Macau, no intuito de nos indicar alguns nomes de egressas. A partir daí, contando 

com a autorização necessária do Diretor-Geral da escola, começamos a manusear os 

documentos arquivados a fim de descobrir os nomes das alunas e seus contatos, nas fichas de 

inscrição, das três últimas turmas. Entretanto, como era um número grande de fichas (cem 

unidades), usamos como critério de seleção as residências mais próximas do Campus Macau 

para que fizéssemos uma visita, visto que isso facilitaria bastante o trajeto até essas casas. 

Em razão de não ser possível o contato telefônico com as egressas que moravam 

próximo à escola, fomos até suas casas. Contudo, todas as tentativas de encontrá-las não deram 

certo: ou não estavam no momento em suas residências ou se tinham mudado. Então, 

recorremos a outra estratégia: novamente, procuramos o servidor que nos repassou as fichas, e 

ele nos sugeriu que procurássemos as egressas nos distritos de Barreiras, Diogo Lopes e Porto 

Carão pois neles havia muitas ex-alunas. 

Seguindo o roteiro, reorganizamos a rota e fomos aos locais recomendados. 

Primeiramente, a Barreiras, depois a Diogo Lopes, onde conversamos com uma egressa em 
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cada distrito respectivamente. A seleção não ocorreu com contatos previamente agendados 

pelas mesmas razões antes alegadas. Nossa estratégia foi encontrar as egressas e ver se 

conseguíamos conversar com elas para agendar uma entrevista. No caso, a forma de encontrá-

-las foi mais fácil do que esperávamos: era só perguntar no lugar quem era “fulana”, que 

prontamente nos encaminhavam ao lugar. As conversas chegavam a durar vinte minutos em 

cada visita. Nessa segunda etapa, mesmo não tendo como foco analisar o Promil, em si, 

registrávamos também, em nosso diário de campo, os desafios encontrados após o término do 

programa. 

Como Diogo Lopes e Barreiras ficavam em direções opostas a Porto Carão, e como 

levaríamos por volta de uma hora de carro para chegar ao local, preferimos ir, no dia seguinte, 

a Porto Carão para conversar com quem já tinha feito o curso. Diferentemente da experiência 

anterior, não conseguíamos encontrar as residências pois não havia placas indicativas com os 

nomes das ruas nem pavimentação. Quando perguntávamos aos que estavam nas casas, ou 

mesmo aos passantes, se conheciam as referidas mulheres, as pessoas respondiam 

negativamente. 

Algumas tentativas foram feitas, mas não encontrávamos ninguém que se encaixasse no 

perfil de nossa busca: quem já havia feito o curso (ou não). Já no momento de ir embora, 

paramos o carro e perguntamos a uma transeunte se era moradora daquela localidade e se já 

havia participado de algum curso do Promil. Ela afirmou que era moradora do lugar, mas não 

tinha participado de nenhum curso. Consequentemente, no intuito de a entrevista não ser gerada 

dentro do carro, propusemos que fôssemos até à casa de outra mulher que se encaixava no perfil 

a fim de realizarmos as duas entrevistas ao mesmo tempo.  

Ao final de uma hora, as moradoras de Porto Carão responderam às questões 

prontamente, justificando que gostariam de participar da próxima turma, porém tinham mais 

interesse em um curso de artesanato, e não da área pesqueira. Ressalvamos, no concernente a 

essa entrevista, que o termo de consentimento e o termo de cessão de direitos estão disponíveis 

nos Apêndices C e D, sendo os originais assinados pelas entrevistadas e de posse da 

pesquisadora. 

Vale ressaltar que o encontro com essas mulheres, tanto rendeu saberes sobre as 

expectativas das ex-alunas diante do curso finalizado quanto sobre as expectativas das futuras 

candidatas. Ainda nos revelou que teríamos demanda para um próximo curso bem como nos 

oportunizou antecipar algumas questões que seriam investigadas quando estivéssemos diante 

da construção do corpus definitivo. Indubitavelmente, após essa experiência metodológica, 
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tivemos ciência de que a conversa seria a melhor estratégia para investigar as identidades das 

participantes do Promil na turma a ser pesquisada. 

Por fim, ensaiada a pesquisa por meio desse estudo piloto, vimos a necessidade de 

construir/aplicar esquemas de investigação gerados e sustentados no próprio contexto. Isso nos 

faz lembrar que na LA se faz pesquisa também de cunho etnográfico quando se refere ao papel 

da teoria na construção e análise do problema, atribuindo-lhes um caráter híbrido chamado de 

grounded theory (KLEIMAN, 1998). 

Dando prosseguimento à perspectiva de uma LA comprometida com a utilidade social 

da pesquisa, não somente com o problema mas com a concepção do problema e as hipóteses 

sobre suas causas que já fazem parte do arsenal do pesquisador quando seleciona um contexto 

de estudo (KLEIMAN, 1998), a priori, afirmamos que a observação foi imprescindível nesta 

pesquisa.  

No caso em particular, entendemos que, sem estar em contato diário com essas 

mulheres, nossa forma de escutar não geraria dados complementares que nos permitissem 

conhecer questões mais detalhadas sobre as participantes do referido curso. Antes de 

apresentarmos a construção do corpus desta pesquisa, vejamos, na sequência, algumas 

atividades desenvolvidas cujos registros fotográficos filtram nosso olhar, pontualmente, sobre 

nossas observações. 

 

3.2.2 Da observação à participação: relatando mais experiências 

 

Ressaltamos que a quantidade de novas informações, os vários professores envolvidos, 

as aparelhagens modernas dentro dos laboratórios além de toda a infraestrutura adequada às 

aulas do curso em foco, tudo isso despertava o desejo de mudança, fosse de ordem pessoal, 

profissional e/ou social. 

Pelas Figuras 1 e 2, podemos visualizar que a organização dos sujeitos em círculos 

funcionava como estratégia pedagógica do curso. 
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Figura 1 – Sessão de rodas de conversa em sala de aula 

 
Fonte: Diniz (2016) 

 

 
Figura 2 – Sessão de rodas de conversa em sala de aula 

 
Fonte: Diniz (2016) 

 

Conforme retratam as imagens seguintes (Figuras 3 e 4), as aulas práticas, 

principalmente as disciplinas que envolviam o tema “pescado”, traziam novidades para o 

momento. Pode-se dizer que até mesmo o uso de roupas específicas, a ocupação do espaço do 

laboratório, ou o uso/manuseio de equipamentos de segurança constituem “informações novas”. 
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Figura 3 – Aula prática no laboratório de processamento de produtos à base de pescado 

 
Fonte: Diniz (2016) 

 

 
Figura 4 – Aula prática no laboratório de processamento de produtos à base de pescado 

 
Fonte: Diniz (2016) 

 

Em particular, merece registrar nesse contexto, a realização da atividade intitulada 

Concurso Culinária Saudável: combatendo a diabetes, como socialização da disciplina 

Gastronomia do pescado regional, planejada pela professora da disciplina, Andreia Ramos, que 

era nutricionista da escola à época (com o auxílio da pesquisadora), em três reuniões com os 

professores do curso (Figura 5).  
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Figura 5 – Professores do curso Preparador de pescado 

 
Fonte: Diniz (2016) 

 

Esse concurso definiu-se como uma proposta para as alunas aprenderem a cozinhar de 

forma mais saudável e conhecer hábitos alimentares regionais, estimulando o consumo de 

alimentos naturais e a prevenção da diabetes. 

Antes da realização do concurso e da apresentação concreta dos pratos, houve um ensaio 

com práticas culinárias registradas por meio de vídeos e fotos, com a finalidade de melhor 

orientar as participantes do evento. As alunas prepararam seus pratos (entrada, principal e 

sobremesa), todos feitos com ingredientes de alto valor nutritivo. 

Importante destacar que, nessa ação, as alunas puderam produzir receitas previamente, 

o que as orientou a fazer algo inusitado, conforme depoimentos do grupo. Além disso, 

aprenderam a cozinhar com temperos os mais naturais possíveis, cedidos por feirantes locais, e 

receberam presentes doados por lojas comerciais.  

O cerimonial do concurso foi conduzido pela nutricionista e pelo Coordenador do 

Pronatec, em 7 de junho de 2016, das 19h30min às 22h00min, no refeitório do IFRN – Campus 

Macau. O texto do cerimonial foi elaborado pela pesquisadora, que também deu seu apoio no 

momento da preparação dos pratos que fizeram parte do concurso culinário. 

Os pratos foram avaliados pela comissão julgadora, composta por quatro professores – 

Igor, Célia, Emanuelle e Luiz Paulo – e as assistentes sociais Aline, do IFRN – Campus Macau, 

e Juliana, de Guamaré.  Todos avaliaram as receitas de acordo com seis critérios: apresentação 

do prato; aroma da comida; presença de hortaliças, legumes, verduras, frutas; sabor; textura e 

originalidade. Na Figura 6, divulgamos o trio que teve maior pontuação na categoria “prato 

principal”, de acordo com os critérios avaliativos utilizados pelo júri. 
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Figura 6 – Aula prática no refeitório 

 
Fonte: Diniz (2016) 

 

 O preparo dos pratos, em todo o seu detalhamento, foi apresentado em vídeo, assim 

como as equipes responsáveis por essa atividade. A importância desse evento para nossa 

pesquisa está no fato de que, após a sua realização, estreitaram-se as relações entre as 

participantes e a pesquisadora, facilitando, assim, o entretecimento de diálogos e, em 

consequência, uma maior fluidez das informações a que visamos no interesse da investigação 

em curso. 

Também em deriva desse evento, alguns conteúdos relativos ao curso, considerando os 

níveis de aprendizagem, foram pesquisados em diferentes fontes, e postos em prática nas aulas, 

visto que naquele ano o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde privilegiaram 

a temática adotada.  

Para haver maior contextualização dos conhecimentos, valorizando suas experiências, 

sem perder de vista a (re)construção dos saberes, confeccionou-se um material didático sobre a 

temática diabetes e um livro de receitas como um registro da disciplina. Os recursos 

tecnológicos foram utilizados como subsídio na atividade do concurso culinário, e as alunas 

receberam apoio na elaboração dos pratos por toda a equipe de professores, visando à 

construção do conhecimento da disciplina Gastronomia do pescado regional. O ambiente 
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educativo fora da sala de aula convencional – no caso, o refeitório – permitiu outras articulações 

voltadas às situações pedagógicas bastante positivas.  

 Vale registrar o fato de que todos esses alcances não seriam possíveis sem o 

imprescindível apoio da voluntária Ana Caroline, aluna do curso Técnico em Química 

(Figura 7), que cumpria a carga horária de 15 horas semanais, sendo três horas diárias, em um 

período de dois meses. A referida discente tinha a função de auxiliar os envolvidos no/do 

programa, atender às solicitações do coordenador do programa e acompanhar os filhos das 

alunas enquanto suas mães estavam em aula. 

 

Figura 7 – Filhos das alunas em momento de leitura com a voluntária do Promil 

 
Fonte: Diniz (2016) 

 

As atividades escolares eram repassadas pela professora Zilca, também pedagoga do 

Campus Macau à época. Esse mérito é bem devido porque, se as alunas não levassem as 

crianças à escola (IFRN), poderiam evadir-se do curso, já que não teriam com quem deixá-las 

em Guamaré. Essa intercorrência nos leva a concluir que estratégias metodológicas pensadas 

sobre o ambiente escolar e o perfil das alunas são indispensáveis ao êxito no processo de ensino-

aprendizagem.  

No caso focalizado, a intervenção dos professores foi fundamental. Eles detectaram (e 

relataram ao Coordenador do Pronatec) que o grupo infantil estava desestabilizando o ambiente 

da sala. Por isso, em todas as aulas do curso, Ana Caroline estava também dando o apoio 

pedagógico necessário. Em sua visão,  

 

[...] a experiência com as crianças foi bastante construtiva. Pude conhecê-las 

e ajudá-las por meio de atividades escritas, orais e audiovisuais. Elas tiveram 
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contato com diversos assuntos e reforçaram outros já conhecidos. Houve 

momentos de descontração através de jogos, brincadeiras e rodas de conversa, 
tudo de forma simples com o intuito de que as crianças pudessem se sentir à 

vontade e dispostas a participar de tudo que lhes fosse apresentado. Algumas 

crianças gostaram e se empenharam na realização das tarefas, sendo muito 

participativas, porém outras não quiseram se envolver e acabavam 
atrapalhando o andamento de seus colegas. 

 

Para dar conta de todas essas ocorrências, conforme já mencionamos, fizemos uso da 

observação como um modo privilegiado de contato com o real e um instrumento de apreensão, 

que as Ciências Humanas e Sociais compartilham com as Ciências Naturais; em específico, a 

chamada técnica intermediária de observação. Essa técnica está compreendida entre a 

observação mais estruturada e a que se pretende livre, sem precisar criar situações artificiais de 

pesquisa. Ela constitui, sobretudo, um meio fundamental de construir informação (LAVILLE; 

DIONNE, 1999). Além dessa técnica, também recorremos a conversas informais, à aplicação 

de questionários construídos e à realização de entrevistas individuais e coletivas, sobre as quais 

nos debruçamos a seguir. 

 

3.2.3 A construção do corpus  

 

A metodologia brasileira de acesso, permanência e êxito51, sob o eixo de política pública 

de gênero e equidade, é utilizada como estratégia de promoção do desenvolvimento 

socioeducacional e econômico de mulheres em situação de vulnerabilidade social. Essa 

metodologia é produto de um trabalho desenvolvido pelos Community Colleges, do Canadá, 

com foco na promoção da equidade e nas ações realizadas com populações desfavorecidas, ao 

longo de dez anos. No referido país, a ARAP (Avaliação e Reconhecimento de Aprendizagem 

Prévia) é desenvolvida pelo Ministério da Educação dos Tempos Livres e dos Esportes e tem 

por objetivo “certificar todas as aprendizagens formais ou não formais e proporcionar a 

qualificação nas áreas necessárias à complementação da qualificação” (BRASIL, 2011, p. 3). 

O modelo brasileiro (consoante metodologia do Promil), além de prever o 

reconhecimento de saberes ao longo da vida, revela-se inovador, na medida em que se vale de 

instrumentos e mecanismos de acolhimento de populações não tradicionais, viabilizando o 

acesso à formação profissional e cidadã, “com elevação da escolaridade, a inserção produtiva e 

                                                             
51  Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11834-

guia-metodologico-setec-pdf&category_slug=outubro-2012-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 9 nov. 2017. 

file:///C:/Users/Louize/Dropbox/Compartilhada%20Louize/Capítulo%20metodológico.docx%23_Toc498181452


73 

a mobilidade no mundo do trabalho, o acompanhamento dos egressos e os impactos gerados na 

família e na comunidade” (BRASIL, 2011, p. 3). 

Macêdo (2013), tendo como base os procedimentos da ARAP, analisa o processo de 

certificação e reconhecimento da aprendizagem não formal dos mestres de obras no contexto 

das empresas da construção civil da cidade do Natal, Estado do RN. Considera, nesse processo, 

que a referida metodologia permite uma reflexão sobre as manifestações interativas dos mestres 

de obras na construção do conhecimento/formação de novos profissionais. Ainda faz a seguinte 

constatação: “se ignoram os avanços produzidos no campo da educação não formal, ignora-se, 

também, a contribuição das metodologias alternativas para o avanço do reconhecimento dos 

cenários para o desenvolvimento dessa modalidade de educação” (MACÊDO, 2013, p. 107). 

Na visão da autora, por essa metodologia, é possível certificar qualquer outro profissional que 

também esteja no mercado de trabalho (formal ou informal) e não disponha de formação no 

sistema formal. 

Em um retorno oportuno, lembramos que nosso roteiro de viagem/pesquisa foi 

planejado pensando em um objeto de estudo, que carece de uma prática científica voltada ao 

enfrentamento do complexo, do instável ou do provisório. Assim, estudar o ser de linguagem 

é, sob essa perspectiva, estar diante de um “fenômeno que muda entre o início e o fim da própria 

pesquisa” (LEFFA, 2001, p. 4). Logo, em nosso processo de aproximação, não visamos a uma 

exatidão do conhecimento, mas a uma verticalização possível, sempre em sintonia com o 

paradigma de pesquisa escolhido, o qual é “capaz de incorporar mudanças no momento em que 

elas ocorrem, uma espécie de ‘just in time’ metodológico” (LEFFA, 2001, p. 4, grifo do autor). 

Ademais, alimentamos o pressuposto de que “as pessoas agem em função de suas 

crenças, percepções, sentimentos e valores e que seu comportamento tem sempre um sentido, 

um significado que não se dá a conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado” 

(ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 131). O conhecimento, pois, está 

voltado para o particular, sendo um “campo das descobertas, das revelações, das inteirações, 

das comunicações” (BAKHTIN, 2017c, p. 58). 

Na própria organização curricular do PPC (BRASIL, 2016, p. 13), considera-se a 

necessidade de “proporcionar uma qualificação profissional em Preparador de pescado 

comprometida com a formação humana integral uma vez que propicia à educanda as 

competências e habilidades correspondentes ao curso, relacionando currículo, trabalho e 

sociedade”.  

Em sua matriz curricular, disponível no Anexo A, averiguamos que as disciplinas 

Gastronomia do pescado regional e Zooartesanato são novas quando comparadas com as das 
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matrizes anteriores, do curso Beneficiador de pescado, por exemplo. Ainda, como diretriz do 

IFRN, o tempo máximo para integralização dos Cursos de Formação Inicial e Continuada é de 

seis meses, com início e término, preferencialmente, dentro de um semestre letivo. Entretanto, 

o curso em foco ganhou amplitude em termos da carga horária mínima de 160 para 203 horas, 

distribuídas por 14 disciplinas (quatro módulos) e em três núcleos (núcleo fundamental, núcleo 

articulador e núcleo tecnológico). 

De acordo com o PPC, o curso está estruturado em três núcleos: fundamental, 

articulador e tecnológico, sob forma modular, em que se articularam conhecimentos científicos 

e tecnológicos, formação para o trabalho e aspectos sociais e culturais locais. 

No município de Macau, os mecanismos de acesso ao curso deram-se por meio de 

processo seletivo, tendo como recomendação os critérios do programa: ser do sexo feminino; 

ter a idade mínima de dezoito anos; ter, no mínimo, o Ensino Fundamental I incompleto e estar 

com o registro no cadastro único para programas sociais do Governo Federal.  

Partindo desses critérios, o coordenador do Promil, Ronaldo da Silveira, disponibilizou, 

no momento da inscrição, os questionários socioeconômicos, mas a seleção das participantes 

foi realizada pela Coordenação do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho52, 

em Guamaré. 

O processo seletivo foi levado ao conhecimento da comunidade de forma a permitir a 

participação e a acessibilidade das mulheres que preencheram as condições mínimas legais 

estabelecidas, gerando um número de 20 alunas com o seguinte perfil: média etária de 40 anos; 

todas com filho(s), variando em idade, de 1 a 7 anos; a maioria se identificou como solteira 

atualmente, embora tenha um relacionamento estável; sobre a profissão, duas afirmaram ser 

assistentes em serviços gerais, duas cozinheiras, uma técnica em enfermagem, uma camareira 

e a maioria, marisqueira; nenhuma das alunas afirmou possuir deficiência física no registro de 

matrícula; a renda familiar da maioria não excedia dois salários-mínimos. 

 

 

 

 

                                                             
52  Disponível em: https://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-programas/acessuas-trabalho.  

Acesso em: 14 maio 2017. 
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Após todo o trâmite legal53, o curso Preparador de pescado iniciou suas atividades, em 

26 de janeiro, com a disciplina Seminário de integração com gestores, alunas e formadores, 

sob a orientação da professora Zilca. Na aula inaugural, as participantes receberam o material 

escolar, a camiseta do Promil e as informações necessárias para começarem a frequentar o 

curso, que contou com a presença de 19 alunas, dos gestores do Pronatec e do IFRN – Campus 

Macau (Figura 8). 

 
Figura 8 – Participantes do curso na aula inaugural 

 

 
 

Fonte: Diniz (2016) 

 

Importante mencionar que, após a aula inaugural, a pesquisadora se reuniu com as 

alunas para convidá-las a participar desta pesquisa (Figura 9). Na ocasião, deu-lhes a conhecer 

o cronograma das entrevistas, os termos de consentimento e de cessão de direitos, contidos nos 

Apêndices C e D. Os referidos termos foram assinados à medida que as entrevistas iniciais iam 

sendo realizadas. Também foi realizada uma reunião com todos os professores do curso bem 

como os gestores do Pronatec e do IFRN – Campus Macau, para que autorizassem 

expressamente a citação de seus nomes próprios ou de seus apelidos neste estudo. 

                                                             
53  Disponível em: http://portal.ifrn.edu.br/conselhos/consepex/deliberacoes/2016/deliberacao-no-11-2016/view. 

Acesso em: 9 nov. 2017. 
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Figura 9 – Alunas no primeiro dia de aula 

 
Fonte: Diniz (2016) 

 

Aliada à “observação livre” e a “conversas informais” (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 161) na sala de aula, duas entrevistas semiestruturadas foram 

realizadas por meio de roteiros uniformizados54. Vejamos, em detalhe, como isso aconteceu.  

 

3.2.4 A caminho da primeira entrevista 

 

As primeiras entrevistas, logo no início do curso, ocorreram nas residências das alunas, 

em Guamaré, uma vez que não havia tempo suficiente no intervalo (antes das 19 horas ou depois 

das 22 horas) nem espaço adequado para serem realizadas no IFRN – Campus Macau.  

O objetivo com esses contatos era o de escutarmos com mais tempo, com mais atenção, 

cada participante, estendendo cada vez mais a conversa e estreitando os laços de compreensão. 

Essas entrevistas foram, portanto, imprescindíveis para a investigação, porque funcionavam 

como ativadores da autoconsciência. Assim, o sujeito era instigado à responsabilidade 

existencial: o dever de responder dentro de uma ética sem concessões. 

De março a abril de 2016, foram realizadas entrevistas com 19 alunas, pois uma já havia 

desistido do curso. Também ocorreram quatro viagens pontuais de Natal a Guamaré, para 

atender a esse objetivo. Inclusive, uma viagem de ônibus escolar, em 5 de abril de 2016, no 

trajeto Guamaré-Macau-Guamaré, foi realizada, no intuito de conhecermos, de modo 

experimental, o percurso enfrentado pelas alunas. 

                                                             
54  Os roteiros das entrevistas estão reproduzidos nos Apêndices A e B. 
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Antes de irmos a campo para realizar as entrevistas, analisamos previamente os 

questionários preenchidos pelas alunas no momento da inscrição em Guamaré. Tais 

questionários, disponibilizados pelo Pronatec, foram bastante úteis porque nos deram ciência 

das condições socioeconômicas de cada uma das participantes do curso. 

Na construção do corpus, seguimos os caminhos da pesquisa qualitativa, que se 

preocupa com o particular, com o situado (MOITA LOPES, 2013a). Assim procedendo, 

justificamos a escolha das abordagens qualitativa e interpretativista vez que se relacionam 

intimamente com a natureza do objeto investigado, haja vista que o foco está voltado para o 

processo do uso da linguagem. 

As questões suleadoras55 estiveram divididas em blocos com a temática mulher e seus 

vínculos com família, trabalho, vida, cuja pergunta-chave, para o primeiro momento de análise, 

foi assim colocada: o que é ser mulher para você? A partir dessa questão, três arenas 

dialógicas56 foram formadas, consoante os posicionamentos com características em comum, 

por possíveis campos semânticos57. 

Especificamente, organizamos os ditos e os não ditos à medida que os 

elementos/atributos/fatos foram surgindo de modo semelhante em três embates, apresentando 

as visões singulares atribuídas ao ser feminino através de enunciados emoldurados. Salientamos 

que todas as conversas foram gravadas com a autorização prévia das falantes, conforme termos 

disponíveis nos Apêndices C e D. 

 

3.2.5 Em meio às entrevistas, a formatura 

 

Seguindo as orientações da metodologia do Promil, a solenidade de formatura das 

participantes desta pesquisa foi realizada em 17 de setembro de 2016, no Ginásio poliesportivo 

de Guamaré, com a certificação de 17 alunas58 (Figura 10). 

                                                             
55  No pensamento freiriano, sulear significa construir paradigmas alternativos em que o Sul se coloca no centro 

da “reinvenção da emancipação social” (ADAMS, 2008, p. 397). 
56  Por participação em várias edições dos eventos chamados CÍRCULO – Rodas de Conversa Bakhtiniana (mais 

conhecido como Rodas) e Encontro de Estudos Bakhtinianos (mais conhecido como EEBA), trazemos para 

esta tese o adonamento (ato de tornar-se dona) da palavra própria e da alheia. Atualmente, esses dois eventos 

vão se revezando em diferentes universidades do país, alargando as distintas possibilidades de diálogo para 

aqueles que querem dizer sua palavra com Bakhtin. O EEBA inaugura seu trabalho a partir de 2011 e acontece 

bienalmente, com sede itinerante, de maneira alternada com o CÍRCULO. Também os CÍRCULOS passaram 

a mudar seu endereço desde 2016, tendo a primeira edição fora da cidade de origem, São Carlos, em Recife e 

Olinda. Disponível em: https://circulorodas2018.wixsite.com/rodas2018. Acesso em: 9 ago. 2018. 
57 Entendemos como um conjunto de palavras unidas pelo sentido, considerando tanto sua relevância em termos 

de atributos semânticos do léxico quanto sua construção. 
58  Ressalvamos que uma aluna não pôde estar presente na solenidade. 



78 

Figura 10 – Formatura das alunas 

 
Fonte: Diniz (2016) 

 

Os familiares e os gestores do Pronatec e do IFRN – Campus Macau participaram da 

formatura, que contou com, aproximadamente, 150 convidados. A estudante do Curso Técnico 

em Química do IFRN – Campus Macau, Ana Caroline, foi responsável pela condução do 

cerimonial da colação de grau. O texto do cerimonial foi elaborado pela pesquisadora, que 

também deu seu apoio na elaboração/entrega de convites e organização do local da solenidade 

de formatura. A participante do curso, Sandra, que não se registra como participante desta 

pesquisa, requereu a outorga do curso Preparador de pescado ao Diretor-geral Varelio Gomes 

dos Santos, conforme as prerrogativas das leis da República. 

 

3.2.6 A caminho da segunda entrevista 

 

A segunda entrevista realizou-se de forma coletiva, visando à possibilidade de 

cotejamento das identidades culturais atribuídas ao ser mulher durante o percurso formativo. 

Das 19 alunas que responderam à primeira entrevista, 11 puderam estar presentes nesse 

momento. Assim, de forma a equalizar os dados, consideramos como falantes desta pesquisa 

tão-somente as que se fizeram presentes (Figura 11), tanto na entrevista individual quanto nas 

rodas de conversa.  
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Figura 11 – Falantes da pesquisa nas rodas de conversa 

 
Fonte: Diniz (2016) 

 

A roda de conversa – denominação atribuída à entrevista coletiva nesta investigação – 

é entendida como um espaço oportuno à prática discursiva, principalmente “por sua 

característica de permitir que os participantes expressem, concomitantemente, suas impressões, 

conceitos, opiniões e concepções sobre o tema proposto, assim como permite trabalhar 

reflexivamente as manifestações apresentadas pelo grupo” (MELO; CRUZ, 2014, p. 32). 

Vale ressalvar ainda o fato de que os dados foram transcritos de forma a registrar os 

posicionamentos na entrevista coletiva. Por fim, a conversa, com a duração das 19h às 22h, foi 

mais calorosa entre a pesquisadora e as falantes do que na entrevista inicial, ocorrendo com a 

participação de 11 alunas, em 18 de novembro de 2016, no salão de recepções de uma pousada 

no município de Guamaré. As que não puderam estar presentes, justificaram com antecedência. 

Após termos apresentado a filiação teórica e o percurso metodológico, partiremos para 

nossa investida em relação à análise discursiva, a partir das vozes das alunas do Programa 

Nacional Mulheres Mil. 
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4 ANÁLISE DIALÓGICA DOS ENUNCIADOS: NA ESCUTA DE IDENTIDADES 

 

 

Nesta seção, analisamos os enunciados produzidos pelas falantes, buscando responder 

às seguintes questões de pesquisa: que identidades culturais são construídas em torno do ser 

mulher durante o curso Preparador de pescado, do Promil, a partir de enunciados das 

participantes? Que relações dialógicas podem ser estabelecidas entre essas possíveis 

identidades? Assumindo esse propósito, tomamos como base as abordagens teórico-

metodológicas contempladas anteriormente a fim de, num primeiro momento, analisarmos os 

enunciados produzidos nas entrevistas individuais (no início do curso) e, num segundo 

momento, estabelecermos o diálogo com os enunciados produzidos na entrevista coletiva (no 

término do curso). Assim procedendo, poderemos, mais facilmente, compreender quais os tipos 

de relações dialógicas se estabelecem nos enunciados no processo de construção das identidades 

femininas. 

 

4.1 JOGOS IDENTITÁRIOS A BORDO 

 

Como fazemos pesquisa com palavras59, decerto os enunciados são uma forma de 

conseguirmos entender alguns dos pensamentos femininos, mas não cogitamos, absolutamente, 

quanto ao fato de ser o conteúdo narrado “autoenganador” ou “verdadeiro” (BRUNER, 1997, 

p. 103); interessa-nos a materialidade linguístico-discursiva quando as participantes enunciam 

no momento de interação. 

Antes de delinearmos os dois momentos de análise, consideramos pertinente explicitar 

que “estamos interessados na especificidade do pensamento das ciências humanas, voltado para 

pensamentos, sentidos e significados dos outros” (BAKHTIN, 2016b, p. 72). Nesta pesquisa, 

uma forma de termos acesso a esses pensamentos é via seus dados primários. Considerando tal 

perspectiva, o texto constitui-se em uma realidade imediata; um ponto de partida para as 

análises, sem um modelo científico pré-fixado. 

Como já anunciado, dividimos nossa análise em dois momentos. No primeiro momento, 

analisamos as entrevistas individuais realizadas nas casas das falantes, considerando três 

arenas: da Arena dialógica I, participaram Cícera, Francisca e Mirian; da Arena dialógica II, 

Cleide, Do Céu, Lelê e Neuma; e da Arena dialógica III, Fabiana, Jane, Luanna e Socorro. No 

                                                             
59  Parafraseando Larossa (2002); parte do pensamento desse autor está também exposto na epígrafe desta tese. 
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segundo momento, analisamos uma entrevista coletiva, derivada das rodas de conversa, em que 

as vozes em conjunto funcionaram como um movimento profícuo de escuta na direção 

enunciativo-discursiva. 

Como se fôssemos detetives60, diante de um trabalho à espera de investigações, 

definimos alguns critérios/sinalizações para orientar a leitura adequada dos procedimentos de 

análise. Sob essa perspectiva, as marcas linguístico-discursivas foram postas em negrito dentro 

das molduras, para dar destaque ao enunciado e marcar os indícios da construção das 

identidades culturais do ser mulher. Nas transcrições, os colchetes dentro dos períodos 

representam uma informação a ser complementada pela pesquisadora acerca do contexto da 

conversa, exceto quando for discurso citado; e as reticências indicam uma pausa no momento 

de enunciar o texto. Também utilizamos sinais convencionais de pontuação gráfica bem como 

as normas ortográficas da Língua Portuguesa. Para o trecho do discurso reportado no corpo do 

texto, usaremos sempre aspas. 

Importante rememorar que um enunciado, mesmo sendo muito parecido com outro, 

“nunca coincide consigo mesmo e por isso é inesgotável em seu sentido e significado” 

(BAKHTIN, 2017c, p. 59). Dessa forma, caso haja necessidade, o enunciado pode ser retomado 

na mesma arena ou em outra. 

 

4.1.1 Que comecem os embates! 

 

No primeiro momento da análise, seguem os diálogos das entrevistadas, que fazem parte 

de uma história produzida em Macau e em Guamaré, como “uma espécie de matriz espaço-

temporal de onde as várias histórias se contam ou se escrevem” (AMORIM, 2012, p. 105), e se 

fazem imprescindíveis para a produção de sentido desta pesquisa, dando passagem ao caráter 

transitório e, ao mesmo tempo, à receptividade do devir. 

 

4.1.1.1 Arena dialógica I 

 

Ser mulher é uma responsabilidade muito grande, muito grande... Ser 

mulher é responsabilidade muito grande... Ela tem que ter sangue no olho 

para enfrentar as coisas e, se ela não tiver natureza de enfrentar certos 

homens, de certas qualidades, ela... Tem que ter coragem, sabe? Sangue 

                                                             
60  Assumimos que o trabalho do pesquisador é semelhante ao de um investigador/detetive. Para tanto, baseamo-

-nos no trabalho do historiador italiano Ginzburg (1989) quando trata do paradigma indiciário no interior das 

ciências humanas, citando três irmãos que interpretam uma série de indícios para descrever o aspecto de um 

animal nunca visto. 
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no olho para ela enfrentar a vida. Enfrentar a vida... Porque luta demais. 

Ela tem que lutar contra... os... os maus, né? As pessoas, os homens, os 

homens que são muito maus. Tem uns que são maus. As coisas que vêm para 

a pessoa. É homem que quer bater em mulher, quer bater também nos filhos, 

quer humilhar, quer fazer e acontecer. Você tem que aceitar? Não tem que 

aceitar. Têm umas que aceitam. É! Tem que lutar contra. Baixar a cabeça 

é pior! Oriento minhas filhas para que elas lutem. Oriento, oriento. 

Oriento mesmo. Eu tenho trauma de gente má... Gente má, tenho trauma[...] 

 

Por CÍCERA 

 

Ser mulher... Eu nem sei dizer... Que é difícil! Ser mulher... Ser mulher... 

Nem sei... Acho assim: é ser uma pessoa especial, né? Porque a gente é 

especial. Eu me sinto especial, né? Que a gente é para tudo, mais ou 

menos. Porque o homem, às vezes, encosta, um... pouquinho [risos]... na 

gente. O daqui de casa, minha filha, assim, assim, assim, minha filha, 

assim, assim, assim. O negócio dele é mais pescar. Aí, quando chega 

cansado, se deita um pouco. Minha filha, faça assim. Aí, eu me sinto, 

assim, especial dentro de casa. E muitas das vezes, todo casal briga, né? 

[risos]... Mas eu me sinto uma pessoa especial por ser mulher [...] 
 

Por FRANCISCA 

 

É um pouco pesada, é sobrecarregada, é muita exigência, sabe? Do lado 

da filha, do esposo, entendeu? Você tem que ser dona de casa, você tem 

que ser mãe, você tem que ser amante, e não pode! Se faltar um desses, já 

vem reclamação, já vem, entendeu? É muito. Às vezes, eu me sinto muito 

sobrecarregada, apesar de não trabalhar fora. Eu fico imaginando como 

seria se eu trabalhasse fora, que eu tenho muita vontade, mas nunca tive 

oportunidade [...] 

 

Por MIRIAN 

 

Nesta primeira arena, iniciamos nossa análise com o enunciado de Cícera, que associa 

o ser mulher a “uma responsabilidade muito grande, muito grande... Ser mulher é 

responsabilidade muito grande...”. Em seu discurso, deixa sublinhada a crença de que a 

responsabilidade é inata à identidade feminina, uma “verdade” que vai se firmando por meio 

do intensificador “muito” em “muito grande”, expressão que diz várias vezes, como se essa 

repetição enfática viesse dar mais credibilidade a seu dizer. 

Como fica evidente, nesse pronunciamento, as identidades no todo do enunciado do ser 

mulher vão surgindo, em especial nas seguintes sequências discursivas: “Ela tem que ter sangue 

no olho para enfrentar as coisas”; “Tem que ter coragem”; “Sangue no olho para ela enfrentar 

a vida. Enfrentar a vida...”; “Ela tem que lutar contra... os... os maus, né? As pessoas, os homens, 

os homens que são muito maus”.  
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Na linha do dito, já temos conteúdo suficiente para afirmar que o peso axiológico desse 

enunciado revela a condição de ser mulher como um esforço necessário e intenso para “viver”. 

No discurso de Cícera, percebe-se a luta do ser feminino contra as violências impetradas pelos 

“homens maus”, possivelmente uma “alusão” à sua história pessoal e às histórias de outras 

mulheres. 

 Certamente, as constatações feitas por Cícera já se constituem fonte de pesquisa desde 

o movimento feminista autônomo, no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, até a presente 

data. Inclusive, os estudos antropológicos sobre atos violentos praticados contra as mulheres 

foram os pioneiros nesse campo, constituindo-se um dos temas mais reconhecidos de pesquisas. 

Atualmente, em geral, as investigações que envolvem as formas de violência afetivo-conjugais 

articulam-se a ações de políticas públicas, como a aplicação da Lei Maria da Penha 

(GROSSI, 2010). 

 Em todo o enunciado, Cícera se posiciona como um ser de linguagem ativo, que tem 

consciência do que enuncia por meio da e na linguagem, constituindo-se desde sempre um 

sujeito que sabe como agir, quer em relação aos outros, quer em relação às coisas da vida: [...] 

“se ela não tiver natureza de enfrentar certos homens, de certas qualidades, ela... Tem que ter 

coragem, sabe?”. 

 Parece-nos também bastante significativa a pausa estratégica, sempre reincidente no 

final do período, marcada textualmente pelas reticências, ou seja, pelo não dito, deixando 

subentendida a ideia de que a mulher não pode aceitar maus-tratos, situações de violência. 

Quem sabe até uma estratégia particular de Cícera ao enfrentar situações desagradáveis em sua 

vida: “Tem que ter coragem, sabe?”. 

Historicamente, o discurso de Cícera dialoga diretamente com as relações conjugais do 

sertão nordestino, por volta do século XIX, época em que se registram inúmeros casos de 

violência física, com surras e com açoites, além de outras formas de violência, como o 

abandono, o desprezo, o malquerer, entre outros que se podem definir no plano do simbólico. 

Na visão de Falci (2015, p. 269), 

 

[...] os fatores econômicos e políticos que estavam envolvidos na escolha 

matrimonial deixavam pouco espaço para que a afinidade sexual ou o afeto 
tivessem grande peso nessa decisão. Além disso, mulher casada passava a se 

vestir de preto, não se perfumava mais, não mais amarrava seus cabelos com 

laços ou fitas, não comprava vestidos novos. Sua função era ser “mulher 
casada” para ser vista somente por seu marido.  

  



84 

De acordo com Waiselfisz (2015), a evolução do homicídio de mulheres, entre 2003 e 

2013, caracteriza um fenômeno de interiorização61, por um processo em que os polos dinâmicos 

da violência letal se deslocam dos municípios de grande porte para os de porte médio. Ademais, 

os municípios com as maiores taxas de assassinato de mulheres são os de pequeno porte, muito 

espalhados ao longo do território nacional. 

 Visando a uma maior assistência às vítimas desses crimes, Rosa (2017) faz um alerta no 

sentido de que, desde o primeiro acesso a uma delegacia, passando pelos Institutos de Medicina 

Legal, hospitais e demais órgãos envolvidos no protocolo previsto, priorize-se a acolhida 

cautelosa a fim de evitar que a vítima passe por constrangimentos ao relatar o fato. Para esse 

autor, a boa estruturação de delegacias especializadas no atendimento à mulher e a atuação de 

policiais treinados, preferencialmente mulheres, configuram um tratamento mais humanizado 

às vítimas. 

 Em se tratando especificamente da perícia, vale observar que, “[...] nas localidades do 

interior, muitas vítimas deixam de ser assistidas quanto à produção das provas técnicas e 

consequentemente ao acesso à justiça” (ROSA, 2017, p. 45). Em razão disso, o autor ainda 

pontua sobre a necessidade de se interiorizar os serviços periciais, oferecendo as mesmas 

condições de acesso que existem nos maiores centros às cidades menores/interioranas.  

 Em contexto ainda mais amplo, segundo nos informa Rosa (2017), a atividade pericial 

contribui na luta contra o que se denomina cultura do estupro, a qual envolve comportamentos 

sutis ou explícitos que silenciam ou relativizam a violência sexual contra a mulher, que é a 

principal vítima desse tipo de crime. Assim, ao colaborar com a punição pela condenação justa 

do agressor, amplia-se a repressão do fato em si como também a expectativa de possíveis 

agressores de que estes crimes ficarão impunes. 

 Sobre a questão da incidência da raça/cor na violência letal, no conjunto da população, 

com poucas exceções geográficas, os homicídios62 de negras aumentaram 54,2%, no período 

de 2003 a 2013, passando de 1.864 para 2.875 vítimas. Por esses dados, constata-se que a 

                                                             
61  De acordo com Rosa (2017), como o Estado do RN só disponibiliza de cinco delegacias especializadas no 

atendimento à mulher, a estruturação desses espaços é uma das estratégias recomendadas. Além disso, policiais 

treinados, preferencialmente mulheres, podem conferir ao atendimento um aspecto mais humanizado e 

acolhedor; diversos protocolos desenvolvidos nas unidades de sexologia forense que compõem os Institutos de 

Medicina Legal também têm sido desenvolvidos no mesmo sentido, buscando diminuir os traumas acumulados 

pelas vítimas desse tipo de crime. 
62  Nos homicídios femininos, entre os modos/instrumentos de executar a agressão (a ponto de levar à morte da 

vítima), na ordem de maior incidência, estão: arma de fogo, estrangulamento/sufocação, instrumento 

cortante/penetrante e objeto contundente, indicando maior presença de crimes de ódio ou por motivos 

fúteis/banais. Outro indicador é o local onde ocorre a agressão. Na maioria dos casos, os crimes acontecem na 

rua, seguidos daqueles que ocorrem no próprio domicílio da vítima (WAISELFISZ, 2015). 
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população negra é vítima prioritária no Brasil, enquanto as taxas de homicídio da população 

branca tendem, historicamente, a cair (WAISELFISZ, 2015). 

Como vimos, os dados supracitados revelam altos índices de violência contra a mulher 

até os dias atuais. O discurso de Cícera contrapõe-se à “reatualização” desses índices de modo 

contundente: “Oriento minhas filhas para que elas lutem. Oriento, oriento. Oriento mesmo”. No 

percurso enunciativo de Cícera, o ato comunicativo concreto e a relação dialógica vão tomando 

cada vez mais força em seu discurso, conforme a singularidade da situação de comunicação em 

que se instaura o diálogo com ela mesma: “Você tem que aceitar? Não tem que aceitar”. 

 Na sequência, duas vozes começam a medir forças em paralelo: a voz de um grupo de 

mulheres que se subordinam à situação de violência (“Têm umas que aceitam”) e a de outro 

grupo cuja voz não se explicita, mas é potencialmente inferível: têm umas que não aceitam. 

Com esse movimento de vozes, temos a configuração de relações dialógicas, que, nas palavras 

de Bakhtin (2015a, p. 211), assim se definem: 

 

[...] as relações dialógicas são possíveis também com sua própria enunciação 

como um todo, com partes isoladas desse todo e com uma palavra isolada nele, 

se de algum modo nós nos separamos dessas relações, falamos com ressalva 

interna, mantemos distância em face delas, como que limitamos ou 
desdobramos a nossa autoridade. 

 

 No intuito de retomar sua posição valorativa, Cícera se utiliza da expressão: “É! Tem 

que lutar contra”. Em se tratando do enunciado concreto, podemos dizer que ela não assume 

um papel passivo, não recepciona a informação e apenas a aceita. Ao contrário disso, assume 

uma posição responsiva ativa de discordância em relação ao grupo feminino que se sujeita a 

tais práticas misóginas. 

Vale sublinhar, fazendo ancoragem na concepção de linguagem em que nos embasamos, 

que, na sequência em pauta, o elemento linguístico “É!”, por si só, já está repleto de sentido 

pois o contexto extraverbal é possível de ser compartilhado por meio de três aspectos: Cícera e 

a pesquisadora conversam na residência da falante; o tema é comum a ambas; e Cícera não 

concorda, em hipótese alguma, com as mulheres que aceitam ser violentadas (no caso) por 

homens. Assim perspectivado, pode ser perfeitamente associado ao vocábulo “bem” [exemplo 

usado no ensaio Discurso na vida e discurso na arte (VOLOSHINOV, 1983)], que, 

inicialmente, é vazio do ponto de vista axiológico, porém, se considerados todos os elementos 

relacionados a ele, transforma-se em um enunciado pleno de sentido. 

Quanto à valoração – o terceiro aspecto do contexto extraverbal, conforme já 

comentamos na seção teórica –, atestamos que Cícera utiliza-se de uma linguagem figurada 
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(“Baixar a cabeça é pior!”) para resumir sua opinião: não se deve aceitar a violência; tampouco 

a submissão a ponto de ser violentada. Tem-se aí, na verdade, um alerta para que outras 

mulheres também pensem dessa forma e não se deixem abater com a atitude inaceitável do 

outro.  

No curso de seu enunciado, Cícera estimula o papel vivo do outro na conversa quando 

ensaia uma interação com a interlocutora/pesquisadora: “sabe?”, “né?”. Esse endereçamento 

interlocutivo faz com que a comunicação se torne um fenômeno pleno e real, fazendo com que 

o campo aperceptivo do discurso seja ativado a fim de que haja uma antecipação da situação 

comunicativa, sob o ponto de vista do sujeito falante.  

Tal como vislumbra Cícera para seu futuro, acreditamos também que muitas práticas de 

regulamentação das relações sociais podem avançar na pós-modernidade, particularmente, em 

se tratando de casos de violência intrafamiliar, contra as crianças ou contra os idosos, violência 

simbólica (ou física) contra grupos, categorias sociais, etnias, raça/cor. 

Pouco menos categórica do que sua “oponente” nesta Arena dialógica, Francisca, a 

princípio, acha que não sabe discorrer sobre o tema; acredita ser difícil dissertá-lo; inclusive, 

faz várias pausas no início de seu enunciado (“Ser mulher... Eu nem sei dizer... Que é difícil! 

Ser mulher... Ser mulher... Nem sei...”). Ademais, seu discurso faz uso do verbo achar (“Acho 

assim”), uma demonstração de que se vê diante de algo impreciso, complexo de definir. 

Mesmo assim, dá voz a seu querer dizer, posicionando-se no sentido de que ser mulher 

é ser uma pessoa especial desde seu nascimento (“é ser uma pessoa especial, né? Porque a gente 

é especial. Eu me sinto especial, né?”/“me sinto uma pessoa especial por ser mulher”). Esse 

sentimento de satisfação parece estar bem relacionado ao fato de poder atender às expectativas 

do marido; no caso, quando for solicitada a executar uma tarefa (“Minha filha, faça assim. Aí, 

eu me sinto, assim, especial dentro de casa”). 

No curso de seu enunciado, as relações dialógicas parecem conflitar-se na tentativa de 

definir o feminino. Em outras palavras, a consciência de Francisca parece dividir-se em duas 

vozes que se contrapõem: uma dizendo que não é tão especial quanto pensa; até porque 

“independentemente de nossa vontade e de nossa consciência, [essa voz] coincide com a visão, 

com as opiniões e com as valorações da classe a que pertencemos” (VOLOCHÍNOV, 2013a, 

p. 165, grifo do autor); a outra, dizendo que é especial, “sempre a voz do representante típico, 

ideal, de nossa classe” (VOLOCHÍNOV, 2013a, p. 165). 

O resultado desse conflito mental tende a uma assunção de uma posição responsiva ativa 

em favor de uma concordância com a voz que “incute” a crença de ser especial, conforme se 

anuncia na linha do discurso: “Eu me sinto especial, né?”. Ainda busca o apoio de outras 
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representantes de sua classe, na ideia de valorar sua opinião, marcada pelo uso do pronome “a 

gente” (“Porque a gente é especial”). 

Decerto, o pertencimento e a identidade são ideias mutáveis, negociáveis e até 

revogáveis, a cada vez que o sujeito se sentir deslocado em um lugar, conforme relembra 

Bauman (2005). O ser feminino projetado por Francisca, inicialmente, é representado como um 

sujeito especial, completo, grandioso, preparado para o enfrentamento das situações da vida; 

contudo, ao final de seu enunciado, parece já não ter tamanha certeza sobre essa condição: “Que 

a gente é para tudo, mais ou menos”.  

Visualizamos, portanto, uma relação identitária de fronteira insinuando-se nesse projeto 

de dizer pois que, em um dado momento, ser mulher se configura como a “boa esposa” 

(PINSKY, 2013, p. 485), aquela mulher típica do início do século passado; em outro, ser mulher 

já não corresponde a assumir todas as responsabilidades. 

De modo a elucidar a ideia da boa esposa, apresentaremos alguns trechos de suportes 

textuais63 brasileiros antes de prosseguirmos. Na revista feminina Decálogo da esposa 

(PINSKY, 2013, p. 485), em 1924, apregoava-se: 

 

1) ama teu esposo acima de tudo na terra [...]; 2) trata teu esposo como um 

precioso amigo; como a um hóspede de grande consideração e nunca como 
uma amiga a quem te contam pequenas contrariedades da vida; 3) espera teu 

esposo com teu lar sempre em ordem e semblante risonho; mas não te aflijas 

se ele não reparar nisso [...]. 

 

Em outra revista, chamada Jornal das Moças, no caderno Siga estes 10 mandamentos 

para ser feliz no casamento, em 1955, escrevia-se: “acompanhe-o nas opiniões [...] quanto mais 

você for gentil na arte de pensar, tanto maior será a importância de seu espírito no conceito 

dele. Esteja sempre ao seu lado, cuidando dele, animando-o [...] reconhecendo seus gostos e 

desejos” (PINSKY, 2013, p. 485). 

No Jornal Mercantil, de Porto Alegre, em 1894, afirmava-se: “quem é aquela figura 

sublime, terna companheira do homem [...] que o aconselha; que o guia; que o suaviza; que o 

anima; que o retém; que o ama; que toda vive nele; que toda se desata em dedicação? É a mulher 

esposa” (PINSKY, 2013, p. 485).  

Por último, no jornal Diário da tarde, de Curitiba, em 1926, publicou-se: 

 

                                                             
63  Segundo Marcuschi (2003, p. 11), é “um lócus físico ou virtual com formato específico que serve de base ou 

ambiente de fixação do gênero materializado como texto”. 
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[A esposa ideal é a que] procura compreender o gênio do marido, a que se 

alegra com as alegrias dele, a que lhe aplaina o caminho escabroso da vida 
diária, a que se mostra sempre contente ou ao menos resignada, dócil às suas 

exigências, a que sabe cativar o marido com meigos sorrisos [...] 

(PINSKY, 2013, p. 485). 

 

Pelo discurso produzido nos suportes mencionados, se a mulher seguisse tais preceitos, 

alcançaria a felicidade conjugal, a harmonia do lar, a estabilidade do casamento, a paz na família 

e a ordem social com suas hierarquias estabelecidas. E vale ainda acrescentar, a boa esposa, 

além de todas essas “responsabilidades”, estava destinada a ser passiva, submissa, violentada 

por aquele com quem se casou, fosse por desobediência, indiscrição, insolência, desleixo nas 

tarefas domésticas, fosse por qualquer motivo que levasse à insatisfação do marido 

(PINSKY, 2013). 

Mais de um século da publicação do jornal Mercantil se passou; contudo, a ideia de 

esposa agradável, no tom dos discursos apresentados, parece atualizar-se no dizer de Francisca. 

Ademais, há uma divisão clara de papéis em sua relação conjugal: ele pesca; ela assume as 

atividades domésticas (“O negócio dele é mais pescar. Aí, quando chega cansado, se deita um 

pouco. Minha filha, faça assim”). 

Galvão (2013, p. 17), em sua pesquisa, registra discursos semelhantes em comunidades 

pesqueiras: “[...] dá azar ter mulheres a bordo de embarcações”; “[...] a pesca se caracteriza por 

ser um trabalho pesado e, portanto, não pode ser realizado por mulheres, que são frágeis”). 

Como se vê, esses discursos, ao passo que averba as contradições, os desafios e as questões 

envolvendo o processo de invisibilidade feminina (na pesca), também refletem as desigualdades 

de gênero, que se vão perpetuando indefinidamente sob a mesma feição conceptual: o homem 

pode, a mulher não pode; o homem é mais forte, a mulher é mais frágil. 

O discurso de Francisca reproduz bem essa realidade: o esposo a nomeia de “minha 

filha”; ela se refere a ele como “O [homem] daqui de casa”. Visualizamos o tratamento entre 

eles como um índice de valor representando carinho mesclado com uma instância hierárquica 

de poder: a situação de filha que deve obediência ao pai; o homem, de forma genérica, como 

uma categoria superior. Também merece destaque a repetição do verbo no modo imperativo, 

sempre que o marido se dirige a ela, conforme demonstramos a partir do discurso reportado: 

“minha filha, [faça] assim, assim, assim... Minha filha, [faça] assim, assim, assim. O negócio 

dele é mais pescar. Aí, quando chega cansado, se deita um pouco. Minha filha, faça assim”.  

No plano linguístico-discursivo, três vocábulos se destacam por serem convocados, 

reiteradas vezes, na composição dos enunciados: assim (com a função de resumir o “por dizer”: 

“minha filha, [faça] assim, assim, assim...”); né (para estimular a participação do outro na 
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conversa); e aí (“Aí, quando chega”/“Aí, eu me sinto”), indicando a sequenciação retroativo-

propulsora de informações, ou seja, “os movimentos simultâneos de retroagir – guiando a 

atenção para trás – e de propulsionar – guiando a atenção para a frente” 

(TAVARES, 2003, p. 20). 

Ainda cabe comentar sobre o riso de Francisca. Nesse ponto vale lembrar o que nos diz 

Bakhtin (2017b, p. 25) sobre as diferentes dimensões que são conferidas ao riso: “a violência 

desconhece o riso”; “o riso não coíbe o homem, liberta-o”; “as portas do riso estão abertas para 

todos e cada um”; “o riso pode combinar-se com uma emotividade profundamente íntima”; “o 

riso abre cancelas, faz o caminho livre”; “o riso aproxima e familiariza”, enfim, muitas ainda 

são as possibilidades do riso. 

No discurso de Francisca, transparecem duas situações de tensão aplacadas pelo riso. 

No primeiro caso (“Porque o homem, às vezes, encosta, um... pouquinho [risos]... na gente”), 

percebemos o riso como a expressão de uma convicção da desigualdade entre os gêneros, pois 

o “encostar-se” significa, nessa acepção, que um se esforça menos do que o outro, ou que um 

deixa mais tarefas para o outro propositadamente. 

No segundo caso (“E muitas das vezes, todo casal briga, né? [risos]...”), o riso insinua 

uma revelação negativa. Como sabemos, cada expressão linguística das impressões do mundo 

externo “é sempre orientada para o outro” (VOLOCHÍNOV, 2013a, p. 157, grifo do autor), da 

mesma forma que a palavra do outro atua dentro de meu projeto de dizer. Muito provavelmente, 

na visão de Francisca, se outros casais também brigam, discutir com seu esposo não a faz sentir-

-se menos especial. Naturaliza-se, assim, a crença de que todo casal discute; não havendo nada 

de errado nisso. 

Entre essas tensões, trazemos, novamente, a voz de Bakhtin (2017b, p, 25) para atestar 

que “na cultura de múltiplos tons até os tons sérios soam de outro modo: sobre eles recaem os 

reflexos dos tons cômicos; eles não perdem a sua exclusividade e sua singularidade, são 

completados pelo aspecto do riso”. 

Interessante observar que, no discurso de Francisca, a entonação é compartilhada com 

o interlocutor, razão por que o riso pode ser presumido e pode variar de acordo com sua 

recepção (VOLOSHINOV, 1983). Enfatizamos também que a palavra escutada, o sentido e a 

situação extraverbal do enunciado são muito importantes, pois os juízos e as valorações se 

referem “a uma certa totalidade, na qual a palavra diretamente entra em contato com o 

acontecimento da vida e se funde com ele em uma unidade indissolúvel” (VOLOCHÍNOV, 

2013c, p. 77). Com efeito, a parte extraverbal “não é a causa exterior do enunciado e sim um 

constituinte necessário de sua estrutura semântica” (AMORIM, 2004, p. 107). 
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Em um possível acabamento, o enunciado de Francisca constitui o seu todo entre a 

postura corporal, a expressão do rosto e o movimento de suas mãos. Nessa composição singular, 

cada entonação necessitou de palavras que lhe fossem correspondentes, e cada palavra, com o 

lugar compositivo que ocupou na frase, também potencializou um significado particular ao 

enunciado. 

Mirian, por sua vez, diferentemente de Francisca, define o ser mulher em terceira pessoa 

(“É um pouco pesada, é sobrecarregada, é muita exigência”), reiterando o uso do verbo ser 

(“é”) associado a palavras de valoração gradativa, em uma provável tentativa de alcançar o 

posicionamento axiológico desejado. Vale sublinhar que a recorrência a esse procedimento 

torna singular o enunciado de Mirian pois a expressividade não é inata a uma palavra; ela é, 

sim, provocada pela posição valorativa do sujeito falante na situação em questão, com o 

acabamento do elemento, mas não do conjunto.  

Em seu percurso discursivo, Mirian “denuncia” sua posição de desvantagem nos 

embates cotidianos pois são duas pessoas na relação dialógica contra uma (“Do lado da filha, 

do esposo, entendeu?”/“Se faltar um desses, já vem reclamação, já vem, entendeu? É muito”); 

contudo responde às devidas pressões discursivas de modo imperativo: “Você tem que ser dona 

de casa, você tem que ser mãe, você tem que ser amante, e não pode!”. 

Para Bauman (2005, p. 19), as identidades podem ser de nossa própria escolha, mas 

outras são “infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta 

constante para defender as primeiras em relação às últimas”. Tal como assinala Mirian em seu 

discurso, quando faz referência à relação estabelecida com o marido e com a filha, que enxerga 

como bastante “pesada”, no sentido de lhe exigir muita dedicação (e tolerância), levando-a, por 

vezes, a rebelar-se (“[...] e não pode!”). 

Parece-nos bem delineado, nesse caso, um triangulo dialógico, ou seja, três visões 

distintas que se confrontam em uma “disputa” pelo poder. Retratando a cena, em uma ponta 

estaria o esposo à busca, provavelmente, da identidade de sua esposa/amante; na segunda ponta, 

a filha, tentando encontrar a identidade de mãe; e na terceira ponta, a própria Mirian como 

profissional, trabalhando fora de casa. É, na verdade, uma relação dialógica estabelecida a partir 

de interesses diferentes que se embatem tentando “afirmar” suas identidades. Esse jogo mostra, 

no mínimo, uma experiência desconfortável e o deslocamento do sujeito diante de suas 

identidades. Por isso, “[...] podemos dizer que a identidade é uma construção, um efeito, um 

processo de produção, uma relação” (SILVA, 2012, p. 96). 

Retomando o recorte discursivo (“Você tem que ser dona de casa, você tem que ser mãe, 

você tem que ser amante, e não pode!”), constatamos que este se mostra carregado de expressão 
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emocional-valorativa com o conteúdo do objeto e do sentido que lhe vão determinando o estilo, 

o que se coloca em sintonia com o pensamento de Bakhtin (2016c) para quem o estilo está 

associado ao aspecto emocionalmente valorativo do discurso. Também a forma verbal “ter”, 

repetida três vezes no enunciado, intensifica o tom emocional-volitivo de obrigação em relação 

às identidades de dona de casa, de mãe e de esposa/amante. Aliás, nesse enunciado, as palavras 

adquirem um sentido profundamente expressivo; principalmente pela forma exclamativa com 

que Mirian “tonaliza” seu discurso. 

O elemento coesivo “e” (ou, gramaticalmente, a conjunção coordenativa aditiva) impõe 

um valor adversativo ao dito. A título de exemplo, se a conjunção “e” fosse substituída por 

“porém”, a ênfase seria outra, o peso específico dessa nova palavra enfraqueceria com a troca; 

enfim, o sentido específico que compõe a frase ficaria alterado. Essa especificidade estilística 

é de encargo do produtor do texto. Logo, “toda forma gramatical é, ao mesmo tempo, um meio 

de representação. Por isso, todas essas formas podem e devem ser analisadas do ponto de vista 

das suas possibilidades de representação e expressão, isto é, esclarecidas e avaliadas de uma 

perspectiva estilística” (BAKHTIN, 2013, p. 24-25).  

Vale ainda dizer, no que se refere a essa questão, que o tom emotivo-volitivo específico 

só pode ser completamente compreendido quando encontramos o lugar adequado no contexto 

correspondente pois precisamos ver quais são os destinatários específicos. Fiorin (2006), a 

partir de leituras bakhtinianas, conclui que as unidades da língua não são dirigidas a ninguém; 

só os enunciados têm destinatário. 

Como toda informação dirige-se a alguém, o campo aperceptivo do discurso (o que, por 

exemplo, Mirian sabe sobre o marido e a filha, as dificuldades e as alegrias por que passaram 

juntos, enfim, o convívio com esses familiares) é ativado a fim de que haja uma antecipação da 

situação comunicativa sob o ponto de vista, no caso, daquela que fala. Assim, toda informação 

é dirigida a alguém, é suscitada por alguma coisa, tem um objetivo, é um “elo real na cadeia da 

comunicação discursiva em determinado campo da atividade humana e da vida” (BAKHTIN, 

2016c, p. 46). 

Em se tratando da interação entre pesquisadora e entrevistada, Mirian exercita a 

compreensão de sua parceira-interlocutora com o uso das palavras “sabe?” e “entendeu?”; de 

sentido parecido com as de Cícera (“sabe?”/“né?”) e a de Francisca (“né?”). É mais uma prova 

de que as formas da língua e a forma típica do gênero discursivo “chegam à nossa experiência 

e à nossa consciência juntas e estreitamente vinculadas” (BAKHTIN, 2016c, p. 39). Tanto é 

verdade que, na entrevista face a face, a compreensão responsiva é mais rápida; sempre que 
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possível, os interlocutores fazem a testagem para saber se o outro está entendendo, se está 

também atento à conversa. 

Ora, já é fato incontestável que os sujeitos se constituem a partir do olhar valorado dos 

outros, a partir do seu excedente de visão, isto é, do acabamento dado por seus pares. No 

entendimento dessas alteridades64, o outro vai “des-estabilizando nossas compreensões e 

mostrando que tudo poderia ser diferente do que é” (GERALDI, 2010a, p. 90, grifo do autor); 

o outro nem sempre nos conforta, nos acolhe. Na visão de Freitas (2013, p. 104), “o dever 

arquitetônico de realizar o lugar único no ser-evento-único é determinado antes e, acima de 

tudo, como uma contraposição entre o eu e o outro”. 

Também já se constitui saber consolidado que a linguagem é uma prática social, que 

jamais poderá ser abordada de forma abstrata, sem se referenciar a um dado histórico, muito 

embora as vontades sociais de poder tentem impor uma das verdades sociais (a sua) como a 

verdade absoluta. A partir desse entendimento, no presente cenário enunciativo, as vozes do 

passado ecoam sob o cronotopo social brasileiro, em meados do século XIX, após a 

Proclamação da Independência.  

Nesses indicadores espaciais e temporais, registramos o período em que, ao menos como 

discurso oficial, havia uma necessidade de mudar as identidades do país de “atrasado, inculto e 

“primitivo” (LOURO, 2015, p. 443) para imagens associadas à modernização. Entretanto, 

naquela sociedade “escravocrata e predominantemente rural, em que latifundiários e coronéis 

teciam as tramas políticas e silenciavam agregados, mulheres e crianças, os arranjos sociais se 

faziam, na maior parte das vezes, por acordos tácitos, pelo submetimento ou pela palavra 

empenhada” (LOURO, 2015, p. 444). 

Ambos os sexos tinham oportunidade de estudar os primeiros ensinamentos – ler, 

escrever, contar, saber as quatro operações –, mas algumas distinções começavam a aparecer: 

os meninos iam para as aulas de geometria enquanto as meninas se dedicavam ao bordado e à 

costura. Quando esses alunos se tornavam profissionais, seus salários eram superiores aos delas 

por causa da diferença curricular (LOURO, 2015). 

Quanto às meninas das camadas populares, desde essa época, estavam “envolvidas nas 

tarefas domésticas, no trabalho da roça, no cuidado dos irmãos menores, [...] atribuições [que] 

tinham prioridade sobre qualquer forma de educação escolarizada para elas” 

(LOURO, 2015, p. 445). Esse traço cultural, com efeito, coincide com o que os números 

                                                             
64  Para Oliveira (2016, p. 55), “a relação com a alteridade é basilar para o pensamento do Círculo. O ser humano 

constitui-se como sujeito a partir da relação com o outro e nessa relação instaura-se a arquitetônica do mundo 

da vida onde valores são produzidos”. 
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apontam. De 1872 até o censo de 1980, o índice de analfabetismo de mulheres era mais alto do 

que o dos homens. Para termos ideia de tamanha discrepância entre os gêneros, no primeiro 

recenseamento ocorrido no Brasil, o índice feminino chegava a quase nove pontos, de uma 

máxima de dez (ROSEMBERG, 2013). 

Por movimento exotópico, há uma tentativa de chegada de outras identidades, mas essas 

não são assimiladas como posições de sentido internamente persuasivas, isto é, são forças 

centrífugas, permeáveis à impregnação por outras vozes (“Eu fico imaginando como seria se eu 

trabalhasse fora, que eu tenho muita vontade, mas nunca tive oportunidade”). 

Percebemos que Mirian atribuiu às identidades de esposa/amante e de mãe a 

responsabilidade por uma certa sobrecarga: “É muito. Às vezes, eu me sinto muito 

sobrecarregada, apesar de não trabalhar fora. Eu fico imaginando como seria se eu trabalhasse 

fora, que eu tenho muita vontade, mas nunca tive oportunidade”. Essas palavras sublinhadas 

entram e preenchem o enunciado plenamente, transmitindo a devida intensidade de que são 

carregadas. 

Ao mencionar o fato de que nunca teve oportunidade de se profissionalizar, de exercer 

uma função fora do ambiente doméstico, Mirian deixa subentender um fluxo de identidades 

impermeáveis, resistentes, que lhe sobrevieram por meio das exigências dos familiares e, 

provavelmente, da sociedade ao ter de se representar como dona de casa, mãe, esposa/amante, 

em oposição à identidade desejada, a de trabalhar fora do ambiente doméstico. Certamente, 

conforme inferimos, essa “nova identidade” a faria sentir-se prestigiada como mulher. 

Entretanto, o conjunto de vozes autoritárias assimilado na consciência orienta-lhe um caminho 

contrário a seu desejo (“Se faltar um desses, já vem reclamação, já vem, entendeu?”). 

Parece mesmo que as identidades65 “estão sendo ‘descentradas’, isto é, deslocadas ou 

fragmentadas” (HALL, 2006, p. 8, grifo do autor) na medida em que os sistemas de significação 

e de representação cultural se multiplicam pois, conforme argumenta esse mesmo teórico, 

“somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades 

possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente” 

(HALL, 2006, p. 13).  

O que temos como resultado desse “confronto” instaurado na primeira arena? Cícera, 

em seu discurso, valora positivamente a mulher, alertando-a para ser aguerrida frente à 

violência masculina e diante da própria vida além de conclamá-la a ter responsabilidade com 

                                                             
65  Hall (2006, 2012) defende a ideia de que a terminologia identificação seja mais adequada de se trabalhar do 

que identidade, visto que se trata de um processo. Mesmo tendo esse entendimento, conservamos o termo 

identidade. 
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sua prole; principalmente na orientação de seus filhos. Francisca constrói uma representação de 

mulher a partir de uma visão ideal de esposa e de dona de casa, não fazendo referência explícita 

à relação com os filhos. Mirian atém-se mais à imagem de mãe, esposa/amante e dona de casa, 

embora os acentos dados a essas identidades sejam de sobrecarga, exigência, reclamação, caso 

as expectativas não sejam alcançadas por aqueles com quem convive. 

Por esse enfoque, podemos dizer que os três enunciados se revelam positivamente 

valorados, quer em termos da atribuição das responsabilidades que cabem à mulher, quer no 

que diz respeito à sua capacidade de executar tarefas das mais simples às mais complexas em 

seu cotidiano. 

 

4.1.1.2 Arena dialógica II 

 

Ser mulher para mim... é tudo! Para mim, é fundamental eu ser mãe [...] 

 

Por CLEIDE 

 

Ser mulher? Ah, a gente ser mulher... Assim, a gente ser mãe... Agora não 

ser escravizada como tem homem que quer que a gente seja escrava. A 

gente só serve para lavar e passar. A discriminação já começa por eles 

[...] 

 

Por DO CÉU 

 

Ser mulher... Eu... Não sei... Ser mulher... eu acho que é uma coisa boa! 

Entendeu? Ser mulher, sei não. Eu não sei nem dizer porque é uma coisa 

muito boa... Dada à mulher, primeiro, só o fato de você ser mãe. Vamos 

começar por ser mãe. Você gerar um filho nove meses; você sentir sua 

barriga estremecendo, mexendo... Agora, na hora que vai sair, não vou 

mentir não, não é bom não. Né, não? Dá de mamar é bom! É uma 

sensação boa. De você cuidar, entendeu? Mas, o mais importante é, assim, 

os nossos filhos, porque a gente ser mãe, você sentir, você ter... É uma 

felicidade tremenda! É uma sensação muito maravilhosa! Ser mulher 

quando você passa para ser mãe, para cuidar. Agora, educar... Pai e mãe 

educando o filho juntos é difícil! Avalie uma mãe sozinha... É muito 

difícil! Porque os dois juntos, com parceria, é difícil. Avalie você sozinha... 

Você ser pai e mãe, tudo, ao mesmo tempo. Graças a Deus, eu vivo com 

meu marido e peço a Deus que continue assim para criar nossos filhos, 

entendeu? [...] 

 

Por LELÊ 

 

file:///C:/Users/Louize/Dropbox/Compartilhada%20Louize/OK/Capítulo%20analítico.docx%23_Toc498181446
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Ser mulher é ser mãe, ser filha, ser companheira, ser amiga, ser dona de 

casa. Eu acho assim, eu me sinto assim, eu me sinto orgulhosa de ser 

mulher [...] 

Por NEUMA 

 

Nesta segunda arena, Cleide, a primeira a tomar a palavra, assume axiologicamente o 

ponto de vista de que ser mulher é ser tudo (“para mim... é tudo!”); é ser mãe (“Para mim, é 

fundamental eu ser mãe”). 

No confronto dos enunciados, inevitavelmente, as relações dialógicas são infinitas, por 

isso podemos afirmar que há sentidos valorados (positivamente e negativamente) que 

antecedem e sucedem o enunciado de Cleide, como um ser falante e expressivo, que tem uma 

história, que ocupa um lugar no mundo da vida, de maneira singular e única, cujos valores estão 

imbricados. Por esse viés, seu enunciado, embora pareça linguisticamente limitado, está 

inserido em uma interlocução que não tem fim; seu discurso inscreve-se numa arena de luta 

entre muitas vozes, exposto a obter uma resposta de concordância, de objeção parcial ou total. 

Especificamente, o enunciado de Cleide apoia-se em leis que criminalizam o aborto66 e 

o infanticídio, ou seja, os sentidos seriam valorados positivamente diante de discursos que 

funcionam como forças propulsoras à identidade materna. Outros enunciados que consideram 

a luta pela descriminalização do aborto no Brasil, por exemplo, em respeito às razões 

individuais femininas, estariam divergindo do sentido valorado por essa falante.  

Do Céu solidariza-se com Cleide quando representa o ser mulher como sendo mãe (“Ah, 

a gente ser mulher, assim, a gente ser mãe...”), mas não se mostra “ternamente” rendida pela 

maternidade: “Agora não ser escravizada como tem homem que quer que a gente seja escrava”.  

A relação entre mulher, homem e escravidão é um fenômeno ideológico por excelência, 

pois reflete e refrata uma realidade que se encontra fora de seus limites; por isso, ao interpretar 

a condição de ser mulher, o falante é capaz de distorcê-la, ser-lhe fiel, percebê-la de um ponto 

de vista específico e assim por diante. 

As categorias ideológicas, ou seja, as avaliações sobre o falso, o verdadeiro, o correto, 

o justo, o bom podem ser aplicadas a qualquer signo pois o campo ideológico coincide com o 

dos signos. Assim, para interpretar o peso dessa unidade real da comunicação discursiva, não 

podemos buscá-lo dentro dos limites da linguística do sistema, por meio de uma abstração, 

diante de um objetivismo abstrato (VOLÓCHINOV, 2017a). Precisamos ir ao encontro da 

                                                             
66  Até 2011, o aborto era considerado crime no Brasil, mesmo diante de anencefalia ou da má formação do feto. 
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“história junto com a história de outros” (GERALDI, 2010b, p. 292) para compreender que 

homem é esse ao qual Do Céu se reporta. 

No percurso histórico brasileiro, principalmente no período colonial, os valores 

patriarcais eram tomados como referência quando se tratava de família cujas características 

marcantes estavam associadas à ideia de submissão de todos os parentes e/ou dependentes 

perante o pater familias67. Assim sendo, a mulher estava destinada à obediência ao pai, depois 

ao marido, através de um casamento monogâmico e indissolúvel (SCOTT, 2013). 

As leis do Estado e da Igreja, a vigilância intensa de pais, irmãos, tios, tutores e a coerção 

informal de costumes misóginos confluíam para o mesmo objetivo: “abafar a sexualidade 

feminina que, ao rebentar as amarras, ameaçava o equilíbrio doméstico, a segurança do grupo 

social e a própria ordem das instituições civis e eclesiásticas” (ARAÚJO, 2015, p. 45). 

A justificativa inicial para que a mulher fosse permanentemente controlada ancorava-se 

no discurso religioso, que a enxergava como a própria essência da primeira fêmea no mundo. 

Assim, “estava condenada, por definição, a pagar eternamente pelo erro de Eva, que levou Adão 

ao pecado e tirou da humanidade futura a possibilidade de gozar da inocência paradisíaca” 

(ARAÚJO, 2015, p. 46). Em Paulo, apóstolo, encontramos uma singular reprodução desses 

ensinamentos: 

 

Quanto às mulheres, que elas tenham roupas decentes, se enfeitem com pudor 

e modéstia; nem tranças, nem objetos de ouro, pérolas ou vestuário suntuoso; 

mas que se ornem, ao contrário, com boas obras, como convém a mulheres 

que se professam piedosas. Durante a instrução, a conserve o silêncio, com 
toda submissão. Eu não permito que a mulher ensine ou doutrine o homem. 

Que ela conserve, pois, o silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois 

Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que, seduzida, caiu em 
transgressão. Entretanto, ela será salva pela sua maternidade, desde que, com 

modéstia, permaneça na fé, no amor e na santidade (ARAÚJO, 2015, p. 46). 

 

Além do discurso religioso, na literatura brasileira (através de poemas de Gregório de 

Matos, que viveu em Salvador, no século XVII) também se registra o “adestramento” da 

sexualidade feminina, “o desvio dos sentidos pelo respeito ao pai, depois ao marido, além de 

uma educação dirigida exclusivamente para os afazeres domésticos” (ARAÚJO, 2015, p. 49). 

Sob a visão da sociedade misógina, “a maternidade teria de ser o ápice da vida da mulher. 

Doravante, ela se afastava de Eva e aproximava-se de Maria, a mulher que pariu virgem o 

salvador do mundo” (ARAÚJO, 2015, p. 52). 

                                                             
67  “Etimologicamente a palavra família deriva de famulus. Em seu sentido primitivo, designava o conjunto dos 

escravos/servidores pertencentes ao pater familias, que tinha poder de vida e de morte sobre todos que estavam 

sob sua autoridade: a mulher, os filhos, os agregados, os escravos” (SCOTT, 2013, p. 39). 
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Decerto, sob a égide do patriarcado, o domínio masculino era indiscutível. É justamente 

o que comprova Scott (2013, p. 16) no seguinte pronunciamento: 

 

[...] o amor conjugal, por exemplo, não era considerado uma meta, nem 

mesmo um ideal. O sexo (tolerado) no matrimônio tinha o fim precípuo da 
procriação, sendo o desejo e o prazer vetados às esposas. Aos maridos, tais 

limites não eram aplicados, vigorando uma dupla moral que possibilitava que 

eles exercessem sua sexualidade como bem entendessem, inclusive, buscando 
satisfação fora do leito matrimonial. 

 

Retornando ao discurso de Do Céu, podemos perceber que a escravidão à qual ela se 

refere tem a ver com o fato de as atividades domésticas ficarem exclusivamente sob a 

responsabilidade da mulher, conforme este excerto: “tem homem que quer que a gente seja 

escrava. A gente só serve para lavar e passar”. Temos aí um indício bem sintomático de que a 

relação entre homem e mulher se dá através da opressão e da discriminação, o que, aliás, 

confirma-se nas próprias palavras de Do Céu: “a discriminação já começa por eles”. Tal como 

se apresenta, o discurso parece-nos típico do Brasil Colônia, período compreendido entre os 

séculos XVI e XIX; no entanto, ganha validada até os dias atuais. 

No caso em foco, o outro, como subentende Do Céu, parece não ser capaz de reconhecer 

suas demais identidades, somente a de dona de casa pois esta será útil a “seu marido”; afinal, 

ela vai lavar e passar para ele. A relação dialógica que aí se estabelece coloca o eu e o outro em 

um universo de valores bem diferentes.  

Como já mencionado em outros termos, o discurso verbal de Do Céu “une passado, 

presente e futuro pois ‘não está ligado apenas aos elos precedentes, mas também aos elos 

subsequentes da comunicação discursiva’, formando, assim, um continuum na cadeia histórica 

da cultura” (BEZERRA, 2016, p. 162, grifo do autor). E é justamente por estar inscrito nessa 

cadeia da comunicação discursiva que o enunciado de Do Céu dialoga com o de Mirian – à 

amostra na Arena dialógica I –, interseccionando-se, de forma concordante, pois ambas 

pressupõem um ser feminino dotado de capacidade para gerar outro ser. Possivelmente, outras 

mulheres se identificaram como escravas de seus esposos, mas Do Céu não aceita isso: luta 

contra essa forma de opressão e desigualdade; em específico, a opressão e a desigualdade de 

gênero. 

Veementemente, o feminismo permite que essa identidade feminina seja posta diante de 

muitas outras fronteiras. Além disso, esse movimento intelectual e teórico “procura desconstruir 

as ideias introjetadas na coletividade, na mente das pessoas, como se fossem verdadeiras para 

justificar desigualdades, diferenças e discriminações entre os gêneros” (SILVA, 2016b, p. 12). 
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Convergindo com os dois discursos anteriores, Lelê, a terceira participante desta arena, 

também atribui o fato de poder ser mãe à identidade feminina, conforme excerto: “Dada à 

mulher, primeiro, só o fato de você ser mãe. Vamos começar por ser mãe”/“Mas, o mais 

importante é, assim, os nossos filhos, porque a gente ser mãe, você sentir, você ter...”/“Ser 

mulher quando você passa para ser mãe, para cuidar”. Do ponto de vista valorativo, Lelê assume 

a identidade de mãe como uma realização pessoal, marcada pelo uso de expressões 

exclamativas de sentido positivo: “É uma felicidade tremenda! É uma sensação muito 

maravilhosa!”. 

Na sequência de seu discurso, a referida falante vai detalhando as fases, desde o período 

gestacional, passando pela hora do parto, o momento da amamentação, até os cuidados com o 

filho: “Você gerar um filho nove meses; você sentir sua barriga estremecendo, mexendo. Eu 

não vou mentir não! Agora, na hora que vai sair, não vou mentir não, não é bom não. Né, não? 

Dá de mamar é bom! É uma sensação boa. De você cuidar, entendeu?”. Como vimos, não só os 

momentos prazerosos são relatados por Lelê. Também reconhece o lado menos agradável: a 

dor na hora do parto, que entende como característica própria do ser mãe (“Eu não vou mentir 

não! Agora, na hora que vai sair, não vou mentir não, não é bom não”). 

Vale ressaltar que o uso da expressão “Né, não?”, na interação com a pesquisadora, é 

uma estratégia bem latente para o compartilhamento de uma resposta, na maioria das vezes, de 

concordância, ou seja, confirmando que o parto é um momento bastante dolorido e delicado. 

De todo modo, podemos dizer que se define em seu enunciado um valor positivo quanto 

à maternidade, destacando-se por seu sentimento de satisfação diante das fases da gestação, 

amamentação e cuidados gerais com o filho. Entretanto, essa identidade cultural não chega a 

ser algo simples nem fácil; tanto que, em se tratando da educação dos filhos, ela reconhece a 

necessidade da presença/ajuda paterna, conforme se atesta pelo seguinte excerto: 

 

Agora, educar... Pai e mãe educando o filho juntos é difícil! Avalie uma mãe 

sozinha... É muito difícil! Porque os dois juntos, com parceria, é difícil. Avalie 

você sozinha... Você ser pai e mãe, tudo, ao mesmo tempo. Graças a Deus, eu 
vivo com meu marido e peço a Deus que continue assim para criar nossos 

filhos, entendeu? 

 

O recorte discursivo “Avalie uma mãe sozinha... É muito difícil! Porque os dois juntos, 

com parceria, é difícil. Avalie você sozinha... Você ser pai e mãe, tudo, ao mesmo tempo” 

parece-nos carregado de índice social de valor referente às mães que criam seus filhos sozinhas. 

Essa é uma remissão às mães situadas em qualquer época histórica. 
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Basta lembrar que um traço cultural marcante do Brasil colonial era o fato de a viúva 

que quisesse se casar de novo ser “obrigada a renunciar não somente à herança mas também ao 

pátrio poder sobre os filhos” (FONSECA, 2015, p. 525). Ademais, pela lei dessa época, não era 

reconhecido o direito de a mulher, mesmo em estado de abandono por seu marido, viver com 

um novo companheiro.  

Em síntese, “a ‘moralidade oficial’ agia como arma de reserva para certas categorias de 

indivíduos – burgueses e/ou homens – estigmatizar outra – pobres e/ou mulheres – na hora do 

conflito (FONSECA, 2015, p. 525, grifo do autor). Ser mãe sozinha representava, portanto, 

estar entre dois fogos: “por um lado, pressões econômicas e políticas que impunham a 

necessidade de um (novo) marido; por outro, a condenação pela opinião pública de qualquer 

mulher que tivesse mais de um homem na vida” (FONSECA, 2015, p. 525). 

Em meados do século XX, um discurso recorrente dessa época era o de que a mãe 

solteira só poderia minimizar seu “grave erro” se passasse a se dedicar totalmente ao filho, 

“vivendo de maneira respeitável. Mesmo que duramente criticada, ela [ganhava] pontos por sua 

coragem em abrir mão de uma solução ‘monstruosa do ponto de vista moral’ (o aborto)” 

(PINSKY, 2013, p. 493, grifo do autor). 

A história das mulheres quanto à maternidade também passou por avanços nos campos 

político, jurídico, social, econômico e cultural, especialmente a partir do final do século XX. 

Direitos e deveres, tanto do pai quanto da mãe, foram igualados por lei; as mães solteiras já não 

sofrem as discriminações legais que antes sofriam. Contudo, não podemos negar o estigma 

social enfrentado por essas mulheres. Tais avanços, certamente, só foram possíveis graças aos 

diálogos entretecidos ao longo do tempo. 

Retomando a questão do que é ser mulher, Neuma, mais uma participante dessa arena, 

assim se posiciona: “Ser mulher é ser mãe, ser filha, ser companheira, ser amiga, ser dona de 

casa. Eu acho assim, eu me sinto assim, eu me sinto orgulhosa de ser mulher”. Tamanha 

abnegação é insuperável. Nem mesmo os discursos de Cleide, de Do Céu e de Lelê, com os 

quais estabelece aproximação em nível do reconhecimento do que é ser mãe, superam essa 

visão altruísta. 

Na expressão desse enunciado, podemos dizer que todas as palavras destacadas refletem 

e refratam o posicionamento axiológico de Neuma, com índices de valor que não são exclusivos 

dela, mas, por certo, representativos da valoração de um determinado grupo social. 

A ideologia que “atravessa” o discurso de Neuma marca, tanto a voz típica do período 

colonial, em que “a maternidade teria de ser o ápice da vida da mulher” (ARAÚJO, 2015), 

quanto a da segunda metade do século XX, e por que não dizer do XXI, em que a maternidade 
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continua sendo vista como fonte de felicidade e realização da mulher (PINSKY, 2013). Vale 

considerar o fato de que, em seu discurso, não é somente essa identidade que está sendo 

marcada, de forma explícita, mas também as identidades de irmã, de companheira e de amiga, 

conforme é possível constatar. 

Já a identidade sensual atribuída à mulher não foi mencionada no discurso dessa falante. 

Nas palavras de Araújo (2015, p. 73), a sexualidade feminina “manifestava-se sob vários 

aspectos, sempre se esgueirando pelos desvãos de uma sociedade misógina e suportando a culpa 

do pecado a ela atribuído pela Igreja. A mulher podia ser mãe, irmã, filha, religiosa, mas de 

modo algum amante”. 

A partir do enunciado de Neuma, inferimos que a sexualidade feminina é uma 

caraterística com peso axiológico menor ou não está explícita em seu discurso, justo porque, 

para externamos isso, precisamos compreender que ela excede uma questão pessoal; a 

sexualidade é social e política também.  

Para Louro (2015, p. 11), a sexualidade envolve “rituais, linguagens, fantasias, 

representações, símbolos, convenções... Processos profundamente culturais e plurais”, e é 

construída ao longo da vida dos sujeitos, de vários modos. Entre a sexualidade e os estudos 

identitários na sociedade contemporânea, uma nova política, a partir do feminismo e dos 

movimentos sexuais, vem, explicitamente, questionando, cada vez mais, tradições e 

pensamentos rígidos acerca desses temas. 

 Resumidamente, nos quatro enunciados desta Arena dialógica II, majoritariamente, as 

identidades culturais que valoram positivamente a mulher privilegiam o fato de serem mães. 

No enunciado de Cleide, interpretamos a representação de ser mãe, a partir de uma realização 

pessoal. No de Do Céu, a mulher é retratada como mãe e esposa, porém só permanece com esta 

segunda identidade se seu companheiro não a tratar como “escrava”. Sua exigência é uma só: 

o esposo deve ser um parceiro nas tarefas diárias. No enunciado de Lelê, ser mãe é muito 

prazeroso, mas requer apoio do esposo, sobretudo na parte educacional dos filhos. Para Neuma, 

ser mulher é sentir-se orgulhosa de poder ser qualquer um dos papéis que venha a desempenhar, 

como filha, companheira, amiga, dona de casa. 

 

4.1.1.3 Arena dialógica III 

 

Ser mulher... sei não. Assim, eu queria ser bem diferente, mas não fui. 

Tem hora que eu digo: eu queria ser homem [...] 

Por FABIANA 

file:///C:/Users/Louize/Dropbox/Compartilhada%20Louize/OK/Capítulo%20analítico.docx%23_Toc498181446
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Eu estava dizendo na sala que eu preferia ser homem, porque mulher é tão, 

tão sofredora, e homem não quer valorizar a gente, admirar a gente. 

Assim, o meu [esposo], pelo menos, não me valoriza. Aí, eu me sinto 

insegura. Eu disse: “você não me acha bonita? Por que você acha fulana 

bonita?”. Aí, ele me disse: “você é muito ciumenta”. Não é ciumenta, eu 

tenho, assim, insegurança. Eu não me sinto segura porque ele não me 

valoriza. Às vezes, eu mudo uma roupa, boto um brinco, ajeito o cabelo, 

mas ele nem olha. Ser mulher é ser respeitada, valorizada, é ser amiga da 

minha filha. Minha filha toda hora está me elogiando: “Mãe, você está 

tão linda! Mãe, eu quero conversar com você... Eu te amo. Você é a rainha 

do meu lar! Você é a razão da minha vida”. Quer dizer, o que ele não faz 

para mim, minha filha me dá. Ser mãe, ser amiga, companheira dos meus 

filhos. Ser mulher é ser mãe e ser amiga. Ser amiga e está sempre 

ajudando na hora que eles mais precisam. Meus filhos... Quando eles 

estão em momento difícil, eu quero ajudar, eu quero estar pertinho deles, 

entendeu? Eu não quero vê-los sofrer. Eu prefiro sofrer do que ver um 

filho meu sofrendo [...] 

Por JANE 

 

Mulher... Eu acho que... mulher... Acho que deve ser assim: independente... 

Não esperar por ninguém... Ah! Não sei responder [...]  

Por LUANNA 

 

Ser mulher não é muito bom para mim não. Eu não acho bom ser mulher 

não. A gente é, porque Deus fez, né? Mas mulher é um pouco sofredora. 

Tem umas que são piores do que as outras. Você não acha não, isso? Eu 

acho que é. Então, se eu tivesse nascido homem, tinha sido melhor para 

mim, mas Deus não quis... Bom... Ser mulher mesmo, que é que se pode 

fazer? Porque é o seguinte:  mulher sofre... tem menino e dá de mamar... 

Tem que ser ali, não é assim? Tem que ser abaixo do marido, porque o 

marido é mais do que a mulher. Não vá dizer que a mulher é mais do que 

o homem, que não é não. Então, a gente sempre fica mais baixo que o 

homem, tem isso, né? Agora, quando a mulher é feia? Meu Deus do Céu, 

né, não? (Risos). Sofre mais. Malamanhada
68

... Porque tem umas, 

menina, hoje tão novinhas, mas são umas mulheres feias, malamanhadas, 

barrigudas, peitudas, não se cuidam. Não! Porque tem muita mulher 

sebosa, porque tem! Eu não! Aqui em casa faço assim: se eu botar a colher 

aqui, tirei da minha gaveta, eu passo água. Já é costume meu ser assim. 

Eu lavo a colher, não vou usar a colher dento da panela sem eu passar 

água. Esse negócio de ser sebosa eu não sou não. Posso ser feia, mas sebosa 

não [...] 

Por SOCORRO 

 

Nesta terceira (e última) arena, começamos pelo discurso de Fabiana que assim responde 

ao nosso questionamento: “Ser mulher... sei não. Assim, eu queria ser bem diferente, mas não 

fui. Tem hora que eu digo: eu queria ser homem...”. Esse enunciado parece-nos bem em sintonia 

                                                             
68  Em linguagem popular, diz-se de pessoa desajeitada, vestida sem muito cuidado. 
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com a afirmação de que a identidade é relacional. Ora, como sabemos, a identidade é marcada 

não só pela diferença mas também por meio de símbolos. A identidade sérvia, relembrando a 

menção de Woodward (2012), é marcada por aquilo que ela não é: “Ser um sérvio é ser um 

‘não croata’” (WOODWARD, 2012, p. 9, grifo do autor). Na linha desse pensamento, Silva 

(2012) afirma que a identidade e a diferença pertencem ao mundo sociocultural; são fabricadas 

pelos sujeitos; estão sujeitas a vetores de força e a relações de poder; por isso mesmo são 

disputadas.  

Essa relação de identidade e diferença parece-nos bem marcada no enunciado de 

Fabiana (“Tem hora que eu digo: eu queria ser homem...”). A expressão desse desejo denuncia 

uma certa tendência à renúncia de se expressar como ser mulher, o que se confirma na sequência 

posterior: “Assim, eu queria ser bem diferente, mas não fui”. 

Pelo discurso exposto, as identidades do passado são opostas às assumidas no tempo 

presente, como podemos ver pelo uso da conjunção adversativa, com a negativa mais o verbo 

“ser”, respectivamente, nesta sequência: “mas não fui”. 

O resgate das identidades do passado, quase sempre repletas de idealizações, 

provavelmente, deixa marcas. Fabiana, por exemplo, teve de assumir, à época, as identidades 

pertencentes a uma normalização, um dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta 

no campo da identidade e da diferença. Entendemos que a tomada de decisão, ao investir em 

uma identidade e não em outra, passa pela política de identidade (HALL, 2006), além de esta 

se inserir na problemática de gênero, remetendo à constituição do sentimento individual de 

identidade e fazendo parte de um jogo em que se “movimentam” inúmeros jogadores. 

Vale considerar o fato de que esse jogo identitário não tem regras fixas, ou melhor, muda 

de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou representado; sua identificação não é 

automática, mas pode ser ganhada ou perdida. Enfim, não podemos esquecer que as identidades 

dos sujeitos pós-modernos são (trans)formadas nos sistemas culturais, (re)construídas nos 

processos linguísticos e sociais de natureza ideológica, definidas historicamente, e esse sujeito 

“assume identidades diferentes em diferentes momentos” (HALL, 2006, p. 13). 

Sob essa perspectiva, normalizar significa “eleger – arbitrariamente – uma identidade 

específica como o parâmetro em relação ao qual as outras identidades são avaliadas e 

hierarquizadas” assim como “atribuir a essa identidade todas as características positivas 

possíveis, em relação às quais as outras identidades só podem ser avaliadas de forma negativa” 

(SILVA, 2012, p. 83). 

O enunciado “Assim, eu queria ser bem diferente, mas não fui” remete ao desejo de 

garantir também um acesso privilegiado aos bens sociais e, talvez, àquelas identidades que 
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rondam seu imaginário. Isso nos faz retornar a Bakhtin (2010c), cuja concepção de sujeito não 

poderia existir sem a relação de alteridade, sem a interação com o outro. Afinal, “eu tomo 

consciência de mim e me torno eu mesmo unicamente me revelando para o outro, através do 

outro e com o auxílio do outro” (BAKHTIN, 2010c, p. 341). 

Para esse autor, os atos mais importantes constitutivos da autoconsciência são 

determinados pela relação com outra consciência (com o tu). Em meio a fronteiras, no limiar, 

na tensão, o sujeito não tem como escapar da responsabilidade existencial: o dever de responder 

dentro de uma ética sem concessões. 

No dito “Tem hora que eu digo: eu queria ser homem...”, Fabiana instaura um “diálogo” 

com as vozes sociais que reforçam o simbolismo masculino de superioridade, remetendo à 

crença de que, possivelmente, a assunção dessa identidade conferiria certas prerrogativas de 

que goza o homem. Assim, em um momento, o valor negativo é atribuído às mulheres quando 

estão diante de desigualdades, diferenças e discriminações entre os gêneros. 

Vale lembrar que, nas primeiras décadas do século XX, no Brasil, a grande parte do 

proletariado era constituída por mulheres e crianças, sendo aquelas, majoritariamente, descritas 

como “mocinhas infelizes e frágeis, [...] desprotegidas e emocionalmente vulneráveis aos olhos 

da sociedade, e por isso podiam ser presas da ambição masculina” (RAGO, 2015, p. 578). Nesse 

universo fabril, como argumenta Rago (2015), lidamos muito mais com a construção masculina 

da identidade das mulheres trabalhadoras do que com a própria percepção de sua condição 

social, sexual e individual; e isso porque a maioria da documentação à qual temos acesso foi 

produzida por autoridades públicas tais como médicos higienistas, que também eram 

responsáveis pela definição dos códigos normativos de conduta; policiais; industriais; e por 

militantes anarquistas, socialistas e comunistas. 

No diálogo com as operárias brasileiras dessa época, ser mulher também era estar sujeita 

às investidas sexuais de contramestres e patrões, às longas jornadas de trabalho, aos baixos 

salários; enfim, aos maus-tratos. Essa voz social, que reflete um tipo de universo feminino, 

agrega um valor negativo ao ser mulher. Nessa dimensão axiológica, o discurso de Fabiana 

contrapõe-se a essa voz, na tentativa, possivelmente, de sair dessa condição de opressão, de 

desigualdade, nem que seja, temporariamente, sendo homem: “Tem hora que eu digo: eu queria 

ser homem...”. 

Para termos uma ideia de um dos escopos dos estudos de gênero, registramos que, nos 

dias 29 e 30 de novembro de 2017, foram realizadas 1.427 entrevistas presenciais em 194 
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municípios, com a população feminina, no Brasil, pelo Instituto Datafolha. Nessa pesquisa69, 

42% das entrevistadas, com 16 anos ou mais, declararam já ter sido vítima de assédio sexual. 

Seguindo com os números, geralmente, é mais comum o relato de assédio entre as mais 

escolarizadas (57%) e de renda mais alta (58% na faixa com renda mensal familiar acima de 10 

salários) do que entre aquelas que estudaram até o Ensino Fundamental (26%) ou estão na faixa 

de renda familiar mais baixa, de até 2 salários (38%). 

Dentre as formas de assédio mais relatadas, estão aquelas praticadas nas ruas e no 

transporte público. Nas ruas, uma em cada três brasileiras adultas (29%) declara já ter sofrido 

assédio sexual. Entre as mais jovens, na faixa de 16 a 24 anos, o percentual de vítimas (45%) 

fica acima da média e vai caindo conforme o avanço da faixa etária, chegando a 11% em relação 

a 60 anos ou mais. Em transportes públicos, o número de assédio chegou a 22%. 

Retomando o enunciado de Fabiana e já antecipando o da próxima participante desta 

arena, Jane, o signo “homem” é constituído como uma realidade material e refrata o valor 

positivo de pertencer à identidade masculina (“Eu estava dizendo na sala que eu preferia ser 

homem”). 

Ao contrário de Fabiana, Jane explicita sua preferência de ser homem “porque mulher 

é tão, tão sofredora”. Parece-nos certo que ela quer ser homem para não sofrer, para ter acesso 

àquilo “que é considerado aceitável, desejável, natural” (SILVA, 2012, p. 84). Enfim, Jane quer 

assumir a identidade masculina por ser esta, a seu ver, a identidade hegemônica. Infelizmente, 

nessa substituição identitária, não se consegue perceber a situação opressor-oprimido ainda 

estabelecida, que se perpetua, ao longo dos anos, no Brasil e no mundo.  

O enunciado de Jane pode ser interpretado pela perspectiva da afirmação da identidade 

e a marcação da diferença através das operações de inclusão e exclusão; afinal, dizer “o que 

somos” significa também dizer “o que não somos”. Em termos simbólicos, “deter o privilégio 

de classificar significa também deter o privilégio de atribuir diferentes valores aos grupos assim 

classificados” (SILVA, 2012, p. 82). 

A partir da concepção derridiana de différance, Silva (2012) afirma que “as relações de 

identidade e diferença ordenam-se, todas, em torno de oposições binárias: masculino/feminino, 

branco/preto, heterossexual/homossexual”. Assim, há um lado que vai receber um valor 

positivo; outro, um valor negativo. 

                                                             
69 Disponível em: 

 http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2018/01/11/bfed1c72cc0eff5f76027203648546c5bbe9923c.pdf. 

Acesso em: 28 mar. 2018. 
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 Ainda na visão de Silva (1998), as identidades culturais e sociais subjugadas digladiam 

com as de regime dominante de representação, caracterizando a política de identidade e 

situando-se na interseção entre o conhecimento e o poder. Consequentemente, as identidades 

reprimidas reivindicam o direito de controlar o processo de sua representação. Reconhecer-se, 

então, em uma identidade ou em outra supõe valorar positivamente uma interpelação e 

estabelecer um sentido de pertencimento a um grupo social. 

No enunciado de Jane, evidencia-se a ideia de se dar importância àquilo que somos a 

partir da visão do outro, conforme excerto abaixo: 

 

Assim, o meu [esposo], pelo menos, não me valoriza. Aí, eu me sinto insegura. 

Eu disse: “você não me acha bonita? Por que você acha fulana bonita?”. Aí, 

ele me disse: “você é muito ciumenta”. Não é ciumenta, eu tenho, assim, 
insegurança. Eu não me sinto segura porque ele não me valoriza. Às vezes, eu 

mudo uma roupa, boto um brinco, ajeito o cabelo, mas ele nem olha. 

 

Ao tomar consciência da percepção pouco lisonjeira do outro, Jane responde a isso de 

forma ressentida (“Às vezes, eu mudo uma roupa, boto um brinco, ajeito o cabelo, mas ele nem 

olha”). Em outras palavras, sua expectativa não foi satisfeita. Ela esperava que seu esposo, no 

caso, seu parceiro-interlocutor explicitasse um reconhecimento verbal positivo sobre sua roupa, 

seu brinco, seu cabelo a fim de se sentir bonita, segura, valorizada. 

Afinal, como diz Larossa (2002, p. 21), “também tem a ver com as palavras o modo 

como nos colocamos diante de nós mesmos, diante dos outros e diante do mundo em que 

vivemos. E o modo como agimos em relação a tudo isso”. 

Bem em sintonia com o pensamento de Bakhtin (2017b, p. 29-30): 

 

[...] tudo o que me diz respeito, a começar pelo meu nome, chega do mundo 

exterior à minha consciência pela boca dos outros (da minha mãe, etc.), com 

a sua entonação, em sua tonalidade valorativo-emocional. A princípio eu tomo 

consciência de mim através dos outros: deles eu recebo as palavras, as formas 
e a tonalidade para a formação da primeira noção de mim mesmo. 

 

À luz dessa compreensão, reconhecemos que a interpretação de Jane, como sujeito ativo, 

dá-se por intermédio do olhar e da palavra do outro. Por isso, sua identidade feminina flutua 

entre estar segura e insegura, achar-se bonita ou não se achar bonita, ser ciumenta ou não; a 

partir das palavras de seu esposo, “regula” o modo como se vê, como vê o outro e, em 

consequência, como vê o mundo físico. Não há dúvidas quanto ao fato de que o papel do outro 

é imprescindível, como bem explica Bakhtin (2010c, p. 341): “eu tomo consciência de mim e 
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me torno eu mesmo unicamente me revelando para o outro, através do outro e com o auxílio do 

outro”.  

Inter-relacionando o exposto com os estudos do Círculo (VOLOCHÍNOV, 2013a), 

percebemos que o enunciado produzido por Jane – suas expressões de desejos sobremaneira – 

pertencem a uma estrutura sociológica e fazem com que a língua seja algo móvel, produto de 

uma vida humana plena no intercâmbio comunicativo social.  

No fluxo discursivo de Jane, podemos considerar três fases identitárias distintas. Na 

primeira fase, quando tenta definir o ser mulher, identifica-se querendo ser homem, e como 

sofredora, insegura, respeitada, valorizada, amiga/companheira dos filhos, mãe (“Eu estava 

dizendo na sala que eu preferia ser homem, porque mulher é tão, tão sofredora”/“me sinto 

insegura”/“Ser mulher é ser respeitada, valorizada, é ser amiga da minha filha”/“Ser mãe, ser 

amiga, companheira dos meus filhos”/“Ser amiga e está sempre ajudando na hora que eles mais 

precisam. Meus filhos... Quando eles estão em momento difícil, eu quero ajudar, eu quero estar 

pertinho deles, entendeu? Eu não quero vê-los sofrer. Eu prefiro sofrer do que ver um filho meu 

sofrendo [...]”). 

Na segunda fase, ao reportar-se ao discurso do esposo, identifica-se como sendo 

desvalorizada, ciumenta (“não me valoriza”, “muito ciumenta”). 

Na terceira fase, via discurso da filha, identifica-se como sendo linda, amada, rainha do 

lar, razão da vida (“Minha filha toda hora está me elogiando: “‘Mãe, você está tão linda! Mãe, 

eu quero conversar com você... Eu te amo. Você é a rainha do meu lar! Você é a razão da minha 

vida’”). 

Em resumo, as identidades culturais de Jane flutuam ora valoradas negativamente, 

quando se refere a seu esposo, ora positivamente, quando se refere a ela mesma e/ou à sua filha. 

Como um ser de linguagem falante e expressivo, Jane carece do alimento da palavra alheia para 

construir também suas identidades femininas. Mais além, utiliza-se, em seu enunciado, do 

discurso reportado, que é, segundo Faraco (2009, p. 138), “o fenômeno linguístico concreto 

mais discutido nos textos de Bakhtin e Voloshinov”. 

Com essa estratégia discursiva, Jane enfoca tanto a realidade linguístico-social quanto 

a realidade particular, fundamentalmente, heterogêneas. E tanto é verdade que busca no outro 

sua “deixa” para poder dizer (tal é sua insegurança), apoiando-se insistentemente em 

marcadores discursivos do tipo né? e entendeu?, como se quisesse contar com o assentimento 

do outro àquilo que diz. 

Luanna, sua “adversária” nessa arena, já se posiciona com mais autonomia: “Acho que 

deve ser assim: independente... Não esperar por ninguém”.  
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Vale ressalvar o fato de que, embora associemos esse ser mulher como autônoma, capaz 

de governar-se pelos próprios meios e de tomar decisões livremente através do sentido 

compatível com a palavra “independente”, consideramos a expressão “não esperar por 

ninguém” impregnada de uma certa atmosfera valorativa em torno do ser feminino, como 

autoritário, intransigente, incapaz de ter empatia com o outro. Assim sendo, a segunda 

expressão leva a um repertório de vozes distinto da acepção de ser “independente”. 

No enunciado de Luanna, o que se percebe é uma tentativa de romper com os modelos 

de submissão, tidos como padrão, como regra para as mulheres. Discursivamente, conforme o 

sentido das palavras na sequência em foco, analisamos por um viés antagônico, mas não como 

um evento surpresa, haja vista que “dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando 

em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo deslocadas” 

(HALL, 2006, p. 11-12). 

Na sociedade brasileira, assim como em várias outras, as estruturas patriarcais também 

condicionaram o sistema linguístico. Nitidamente, o sexismo linguístico70 é mais abrangente e 

vivo do que muitas pessoas possam supor. Consoante Machado (2016, p. 51), “basta apenas um 

homem para fazer com que um grupo de mulheres passe a chamar-se de ‘eles’, deixando claro, 

portanto, que a dominação masculina está imiscuída na linguagem”. Para essa mesma autora, 

embora o discurso do machismo institucionalizado seja, muitas vezes, socializado em tom de 

humor, continua reproduzindo a ideia de que os homens não têm instintos paternais.  

Nessa mesma perspectiva, Medrado e Lyra (2008, p. 833) dizem que “é preciso romper 

com modelos explicativos que, via de regra, reafirmam a diferença e que nos permitem somente 

explicar como ou por que as coisas são assim, [...] mas que não apontam contradições”. De 

acordo com esses autores, há necessidade de “modelos” que nos permitam visualizar caminhos 

de transformação progressiva e efetiva, e não o contrário disso. 

Compactuando com o pensamento de identidade como uma construção sociocultural 

(HALL, 2006; SILVA, 2012; WOODWARD, 2012) e com a ideia de que o estudo da identidade 

somente se constrói em momentos de crise (ESCOSTEGUY, 2001; KELLNER, 1992; 

BRUNNER, 1991), o sentido de ser “independente” construído por Luanna pode remeter a algo 

que emerge não com o que já faz parte dos sujeitos, mas sim com o que ainda falta neles. 

Ademais, ser independente pode ser entendido como uma lição de ânimo às mulheres para irem 

                                                             
70  Consiste no uso do gênero masculino para aludir aos dois, embora o feminino acabe sendo relegado, 

invisibilizado, ignorado muitas das vezes. Disponível em: https://blog.oxfamintermon.org/el-sexismo-

linguistico-y-la-visibilidad-de-la-mujer. Acesso em: 2 ago. 2018. 
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à busca de trabalho, de estudo, de capacitação, por exemplo, para conseguirem mudar tantas 

situações, no mínimo, discrepantes pelas quais passaram e ainda passam. 

A professora Nísia Floresta, uma voz feminina revolucionária, desde 1853, na obra 

intitulada Opúsculo humanitário, já “denunciava a condição de submetimento em que viviam 

as mulheres no Brasil e reivindicava sua emancipação, elegendo a educação como instrumento 

através do qual essa meta seria alcançada” (LOURO, 2015, p. 443). 

Pontualmente, no quesito educacional, atribulações e restrições71 foram dadas às 

mulheres, desde a Lei Geral do Ensino, em 1827, até chegar à sansão da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, em 1971. Nesse percurso histórico brasileiro, no discurso hegemônico, 

descreviam-se:  

 

[...] a segregação sexual das escolas, interditando a educação mista; o ideário 
de que a educação de meninas e moças deveria ser mais restrita que a de 

meninos e rapazes em decorrência de sua saúde frágil, sua inteligência 

limitada e voltada para sua “missão” de mãe; o impedimento à continuidade 

dos estudos secundário e superior para as jovens brasileiras (ROSEMBERG, 
2013, p. 334, grifo do autor). 

 

No Código Civil de 1916, o marido era o representante da família e, legalmente, usufruía 

de mais direitos do que a esposa. À época, sem plena capacidade civil de trabalhar e de negociar, 

reservava-se ao horizonte feminino nada além do cuidado com o marido, com os filhos e com 

a casa; ao horizonte masculino, concedia-se a regalia dos espaços públicos, do mercado de 

trabalho e da política institucional. Como consequência disso, atribuíam-se valores desiguais à 

mulher, dotando-se o homem de mais poder sobre esta (PINSKY, 2013). 

Somente a partir de 1943, a mulher pôde trabalhar fora de casa sem a autorização 

expressa do marido. Entretanto, socialmente, o fato de trabalhar fora do mundo doméstico 

denotava que o marido era incapaz de sustentar sozinho a família, o que, fatalmente, iria 

envergonhá-lo perante a sociedade. No discurso dessa época, a mulher poderia comprometer a 

honra do esposo no sentido de expor-se demais; “só em casa é que ela pode preservar sem riscos 

sua honestidade sexual. O correto é, pois, a esposa economicamente dependente e satisfeita com 

o que lhe é dado para as despesas pessoais e domésticas” (PINSKY, 2013, p. 487). 

No século XIX, ainda que se tratasse do universo da mulher de elite com um certo grau 

de instrução, sua atuação continuava “restrita à esfera do espaço privado, pois a ela não se 

                                                             
71  Somente em 1887, a primeira brasileira, Rita Lobato, dispôs de diploma superior na Faculdade de Medicina da 

Bahia. Em 1882, Maria Augusta Generosa Estrela graduou-se também em Medicina, mas nos Estados Unidos 

(ROSEMBERG, 2013). 
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destinava a esfera pública do mundo econômico, político, social e cultural. A mulher não era 

considerada cidadã política” (FALCI, 2015, p. 251). 

Mas vale ressalvar o fato de que esse modo de conduta não era um padrão feminino, 

visto que a mulher pobre vivia em uma realidade totalmente diferente: ela precisava trabalhar 

para sobreviver e manter o sustento de sua família. De acordo com Fonseca (2015, p. 516), “as 

mulheres que trabalhavam nas tarefas caseiras, tradicionalmente femininas, lavadeiras, 

engomadeiras, pareciam correr menos perigo moral do que as operárias industriais, mas mesmo 

nesses casos, sempre as ameaçava a acusação de serem mães relapsas”. 

Concomitante a tudo isso, estava o discurso patriarcal pregando que o trabalho feminino 

era menos importante e menos valorado socialmente do que o masculino. A ideia de ser mulher 

“do lar” tinha mais consideração do que trabalhar fora de casa. Inclusive, por volta do início do 

século XX, em vez de ser admirada por ser trabalhadora, a mão de obra feminina nas fábricas 

tinha de defender sua reputação contra os assédios sexuais frequentes (PINSKY, 2013). Tudo 

isso sinaliza no sentido de que o signo “mulher” não comporta as significações prontas; 

tampouco é abstrato, atemporal. O ser mulher conecta-se com as identidades, forçadamente 

dependentes, mas que buscam ser independentes, mesmo com suas contradições e confrontos 

de valorações e interesses sociais na história da cultura.  

Fechando esta arena, inscrevemos o enunciado de Socorro, que assim define: 

 

Ser mulher não é muito bom para mim não. Eu não acho bom ser mulher não. 
A gente é, porque Deus fez, né? Mas mulher é um pouco sofredora. Tem umas 

que são piores do que as outras. Você não acha não, isso? Eu acho que é. 

Então, se eu tivesse nascido homem, tinha sido melhor para mim, mas Deus 

não quis... Bom... Ser mulher mesmo, que é que se pode fazer? 

 

Como se pode comprovar, sua ideia do ser mulher não difere muito daquela concebida 

por Fabiana e Jane, muito embora se possa perceber, em seu pronunciamento um tom de 

insatisfação bem mais contundente (“A gente é, porque Deus fez, né?”). Como não pode nada 

contra a divindade (Deus), conforma-se em ser mulher; mas não descarta o desejo de mudar de 

identidade (“[...] se eu tivesse nascido homem, tinha sido melhor para mim [...]”). 

Outra “inconformação” advém do fato de ter de se submeter ao marido (“Tem que ser 

abaixo do marido, porque o marido é mais do que a mulher”). A nosso ver, é um enunciado que 

dialoga com o controle, a violência simbólica e não simbólica para garantir o domínio 

masculino na sociedade. Pressupomos que essa submissão está “regulamentada” socialmente e 

que não há como mudar: “Não vá dizer que a mulher é mais do que o homem, que não é não. 

Então, a gente sempre fica mais baixo que o homem, tem isso, né?”. 
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Na corrente da comunicação verbal, posicionar-se negativamente frente às mulheres 

(“feias”, “malamanhadas”, “barrigudas”, “peitudas”, “sebosas”) é arquitetonicamente a 

diferença de valores realizada no ato concreto; portanto, no plano da alteridade do enunciado 

de Socorro, conforme trecho a seguir: 

 

[...] agora, quando a mulher é feia? Meu Deus do Céu, né, não? (Risos). Sofre 

mais. Malamanhada... Porque tem umas, menina, hoje tão novinhas, mas são 

umas mulheres feias, malamanhadas, barrigudas, peitudas, não se cuidam. 
Não! Porque tem muita mulher sebosa, porque tem! Eu não! Aqui em casa 

faço assim: se eu botar a colher aqui, tirei da minha gaveta, eu passo água. Já 

é costume meu ser assim. Eu lavo a colher, não vou usar a colher dento da 

panela sem eu passar água. Esse negócio de ser sebosa eu não sou não. Posso 
ser feia, mas sebosa não[...] 

 

Retomando a alegação do sofrimento de ser mulher, Socorro valora negativamente a 

identidade de ser mãe em função do sofrimento que isso acarreta: “[...] mulher sofre... tem 

menino e dá de mamar... Tem que ser ali, não é assim?”. Vale observar que esses mesmos 

descritores associados à maternidade (gestar, amamentar e cuidar da criança) são valorados 

positivamente por Lelê, da Arena dialógica II. Consequentemente, nessa relação dialógica, 

ambas reconhecem que em torno do ser feminino está contida a identidade do ser mãe, mas os 

sentidos atribuídos por cada falante contrapõem-se. 

Em resumo, nos quatro enunciados da Arena dialógica III, as identidades culturais do 

ser mulher multiplicam-se nas seguintes percepções: “ser bem diferente”, “não ser”, “querer ser 

homem”; “sofredora”, “insegura”, “respeitada”, “valorizada”, “amiga/companheira dos filhos”, 

“mãe”, “desvalorizada”, “ciumenta”, “linda”, “amada”, “rainha do lar”, “razão da vida”; 

“independente”; “feia”, “malamanhada”, “barriguda”, “peituda”, “sebosa”. 

Partindo dessa análise, interpretamos que as identidades são contraditórias no sentido 

de que as falantes se queixam da submissão pela qual passam, mas não se dão conta do fato de 

que, em se colocando no lugar do outro (do homem), conforme almejam, poderiam vir a oprimir 

e a subjugar visto que se investiriam da “identidade do dominador”. 

 

4.1.1.4 Comentários sobre o primeiro tempo 

 

Pela simulação de três arenas dialógicas, apresentamos as visões singulares atribuídas 

ao ser feminino, através de onze enunciados, de diferentes sujeitos desta pesquisa que 

assumiram posicionamentos individuais entretecidos na relação dialógica estabelecida entre os 

pares nas respectivas arenas.  
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A instauração das arenas não foi, decerto, um processo de poucos enfrentamentos. 

Todos eles, no entanto, vencíveis. O primeiro impasse a ser superado foi a inibição dos sujeitos 

em se pronunciar frente à pesquisadora. Além disso, a dificuldade para expressar o ponto de 

vista individual sobre a questão proposta: o que é ser mulher? Nesse quesito, a dificuldade 

alegada por todas as mulheres, sujeitos desta pesquisa, a quem se dirigia a inquirição, centrou-

-se no fato de não terem como construir uma resposta de pronto porque nunca sequer lhes 

ocorrera pensar sobre sua condição feminina. 

Vale lembrar, a esse respeito, que, para a abordagem dialógica em ciências humanas, o 

conhecimento é uma questão de voz pois “o objeto que está sendo tratado num texto de pesquisa 

é ao mesmo tempo objeto já falado, objeto a ser falado e objeto falante” (AMORIM, 2004, p. 

19, grifo do autor). No caso focalizado, faz-se interessante registrar que as falantes realizaram 

pausas bem maiores quando estiveram diante dessa questão do que quando estiveram diante de 

outras, na entrevista inicial. Muitas vezes, a pesquisadora precisou retomar tal questionamento 

para que chegassem a suas definições. 

Essa necessária repetição de termos para orientar o percurso discursivo das falantes não 

só deu ênfase ao enunciado mas também serviu de exercício para acessar o campo da 

autoconsciência. Sob essa ótica, acreditamos ter levado o questionamento sobre o que é ser 

mulher, através da formação de arenas de vozes internas, em três ângulos reflexivos: para dentro 

de si mesmas, para os outros e para as coisas do mundo. 

Orientando-nos igualmente por essa reflexão teórico-metodológica, passamos a analisar 

os diálogos que se estabelecem entre as diferentes representações de cada falante nas rodas de 

conversa. 

 

4.2 RODAS DE CONVERSA: UMA CHAVE-MESTRA ENTRE TEMPORALIDADES 

 

Neste segundo momento da análise, buscamos compreender como se relacionam as 

várias identidades atribuídas ao ser feminino nos enunciados das falantes no decorrer de sua 

formação no curso Preparador de pescado. 

Dividimos este momento em três rodas de conversa. Na primeira roda, propusemos a 

seguinte questão: Sabendo que somos todas mulheres, quais são nossas semelhanças e nossas 

diferenças? Na segunda roda, propusemos mais duas questões: O que posso fazer para me 

sentir melhor como mulher? O que vocês acham de modificar-se para agradar ao outro, para 

agradar ao parceiro? Na terceira e última roda, uma última questão: Vocês poderiam me dizer 
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o que ficou na lembrança, em suas vidas, após o curso? E, assim, no entremeio desses 

questionamentos, retomamos nossa questão de partida: o que é ser mulher para você?  

Vale ressalvar o fato de que, nesse “confronto inquisitorial”, reconhecemos a alteridade 

como fundamental no processo de escuta, construindo-se, assim, todo o percurso desta 

pesquisa. Também vale sublinhar que a aproximação entre a pesquisadora e as falantes assume 

um caráter ético, o que contribui para o fortalecimento da relação e garante que as discussões 

possam ter um cunho acadêmico-profissional, sendo os desafios do porvir discutidos e 

redimensionados ao longo da análise. 

Antes de iniciarmos a análise, faz-se necessário reiterar a compreensão da identidade 

como um conceito que está localizado sobre um problema, baseado na fragmentação e no 

deslocamento das identidades modernas (KELLNER, 1992). Assim, estudar a identidade 

cultural não implica constituir um conjunto de padrões, mas sim permitir que os sujeitos se 

posicionem e percebam que as diferentes temporalidades podem ocupar um mesmo espaço pois 

o moderno e o tradicional coabitam e estão sempre em renovação (BRUNNER, 1991). 

 

4.2.1 O ser mulher entre fronteiras discursivas 

 

A primeira roda de conversa, como já referida, girou em torno da seguinte proposição: 

Sabendo que somos todas mulheres, quais são nossas semelhanças e nossas diferenças? As 

respostas instauradoras da conversa foram assim encaminhadas: 

  

(I) Somos mãe, vó72, dona de casa, tia, irmã, prima 

 

(II) Somos vaidosas e gostamos de ser vaidosas, bonitas 

 

(III) Nós desejamos e amamos 

 

No enunciado I, parece bem evidenciado o fato de que as representações de “mãe, vó, 

dona de casa, tia, irmã, prima” estabelecem uma relação de semelhança com as funções e os 

papéis sociais (com valor positivo) atribuídos às mulheres. Um retorno às três arenas dialógicas, 

leva-nos à constatação de que 9 das 11 participantes fazem menção à maternidade, tomando-a 

como modelo e referência, a partir do que definem o que é ser mulher: “Ser mulher para mim... 

é tudo! Para mim, é fundamental eu ser mãe” (Cleide); “É uma felicidade tremenda! É uma 

                                                             
72  Mantivemos a escrita informal da palavra avó, conforme relatado. 
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sensação muito maravilhosa! Ser mulher quando você passa para ser mãe, para cuidar” (Lelê); 

e “Ser mulher é ser mãe” (Neuma). 

Nos enunciados II e III, as identidades representadas remetem a uma nova abordagem, 

diferentemente de todas já referenciadas. Essa diferença se estabelece porque as falantes, agora, 

fazem sua própria escolha; as funções e os papéis sociais não lhes estão sendo atribuídos: 

“gostamos de ser vaidosas, bonitas”; “nós desejamos e amamos”. 

Inclusive, nesses enunciados, parece-nos haver um destinatário subjacente a quem é 

dirigida a palavra. Implicitamente, a resposta é para alguém que tolhe sua liberdade, que não 

lhes concede o direito de serem vaidosas, bonitas, desejadas, amadas. Também não deixa de ser 

um diálogo com a visão androcêntrica do mundo, em que a visão masculina era a única possível 

e aceitável: “o homem como ser forte e destemido; a mulher como ser frágil e submisso, em 

consonância com a natureza que os fez” (DUARTE, 2016, p. 48). 

Sobre a questão norteadora da primeira roda, as semelhanças foram explicitamente 

colocadas, mas as diferenças não. Entretanto, entendemos as identidades expostas nessa roda, 

a partir também das características da diferença, estabelecidas pela negação de todos os desejos 

expressos. A título de exemplo, caso se afirmasse que ser mulher é não ser mãe, possivelmente 

todas iriam discordar desse posicionamento, haja vista que a maternidade é uma identidade 

majoritária para esse grupo de falantes. 

Em resumo, a relação dialógica estabelecida entre os enunciados é de concordância, em 

que os indícios discursivo-lexicais valoram positivamente as identidades femininas, quais 

sejam: ser mãe, avó, dona de casa, tia, irmã, prima, vaidosa, bonita, além de ser um sujeito que 

deseja e ama. 

Na segunda roda de conversa, duas questões foram apresentadas: O que posso fazer 

para me sentir melhor como mulher? O que vocês acham de modificar-se demais para agradar 

ao outro, para agradar ao parceiro? As respostas foram assim elaboradas: 

 

(IV) Tem mulher que se mata dentro de uma academia para ficar com tudo 
inchado para agradar aos homens 

 

(V) É além da natureza. Ela vai botar não sei o quê e vai ficar pior 
 

(VI) Trabalho perdido 

 
(VII) Geralmente, a gente faz de tudo, se mata, né? Vamos supor, para 

agradar aos outros, mas, na verdade, a gente não está se agradando. 

Você perde a sua identidade. Você fez para agradar aquela pessoa, mas 

não a você 
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Estreitando a conversa, um tom específico vai tomando conta das rodas: “a mulher é, 

antes de tudo, uma imagem. Um rosto, um corpo, vestido ou nu. A mulher é feita de aparências” 

(PERROT, 2017, p. 49). Enxergando sob esse mesmo ângulo, consideramos que as falantes se 

representam por meio do corpo. 

A partir de uma relação dialógica de concordância entre todos os enunciados, as vozes 

revelam a defesa do seguinte ponto de vista: as mulheres precisam olhar mais para si e não dar 

ao outro o direito de opinar sobre seus corpos, a exemplo do que se expressa no enunciado VII: 

“Geralmente, a gente faz de tudo, se mata, né? Vamos supor, para agradar aos outros, mas, na 

verdade, a gente não está se agradando. Você perde a sua identidade. Você fez para agradar 

aquela pessoa, mas não a você”. 

Nessa roda de conversa, registram-se relatos que revelam um discurso persuasivo, em 

que há claramente a defesa de um ponto de vista, que denuncia como a mulher valora o contexto 

da beleza corporal e o compartilhamento dessa crença no meio social. Tal posicionamento 

reforça a ideia de uma identidade que tenta diminuir o poder exercido pelo outro. Também não 

há lógica justificável para se dedicar exclusivamente ao outro, como sublinha o enunciado VII: 

“Você perde a sua identidade. Você fez para agradar aquela pessoa, mas não a você”.  

Nessa intersecção de olhares, dos outros sobre o eu e do eu sobre si mesmo, vai sendo 

construída uma representação de mulher voltada para uma satisfação de ordem pessoal, não 

havendo necessidade de modificar-se para agradar ao parceiro, conforme o enunciado V: “É 

além da natureza. Ela vai botar não sei o quê e vai ficar pior”. A partir do excedente de visão, 

as falantes valoram positivamente o fato de se sentirem bem consigo mesmas. Agradar aos 

outros será uma consequência não obrigatória. 

A terceira e última roda de conversa girou em torno da seguinte questão: Vocês 

poderiam me dizer o que ficou na lembrança, em suas vidas, após o curso? 

 

(VIII) Resistência 

(IX) Amor-próprio 

(X) Tudo tem limite 

 

Algumas situações pontuais ocorridas durante o curso dialogam com o enunciado VIII. 

Um exemplo é o seguinte discurso reportado, bastante comum entre essas mulheres: “você não 

vai conseguir se formar”. Some-se a isso o fato de alguns companheiros/esposos das falantes 

não quererem que elas fizessem o curso Preparador de pescado, o que se pode perfeitamente 

caracterizar como uma negativa ao desejo que manifestavam de querer estudar, alargar os 
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horizontes, progredir profissionalmente. Em situação particular, houve uma separação conjugal 

porque a participante decidiu prosseguir com o curso; como não houve acordo, a aluna precisou 

recorrer à casa de seus pais. Após esse episódio, reconciliaram-se na condição de ela poder 

frequentar as aulas normalmente. 

Parece-nos plausível afirmar que o deslocamento até à escola pode implicar-se no 

diálogo com o enunciado VIII pois o percurso de ônibus escolar entre Guamaré e o IFRN – 

Campus Macau, de 30 km, durava cerca de uma hora de viagem, mais o tempo de passar em 

vários pontos na cidade em busca das alunas. Isso ocorria de forma sistemática, com um 

transporte destinado a essas alunas, de terça a quinta, com saída às 17h30min de Guamaré, e 

previsão de retorno às 23h30min. 

Vale ainda registrar uma intercorrência: quando o ônibus convencional não podia seguir 

o trajeto por alguma falha mecânica, as alunas precisavam compartilhar outro ônibus. Isso era 

muito desafiador para as participantes do curso, principalmente porque os demais estudantes 

criavam situações desagradáveis a ponto de constrangê-las durante o trajeto. Isso sem contar as 

vezes em que o ônibus convencional quebrou e as alunas tiveram de ficar na estrada não 

iluminada, à espera de ajuda por tempo indeterminado. 

Em um último retorno aos enunciados, constatamos que os sujeitos desses dizeres 

(“amor próprio”; “tudo tem limite”) sintonizam-se, em termos axiológicos, com o enunciado 

VIII. Nessa relação dialógica, podemos inferir uma certa alusão a acionamentos legais de defesa 

à mulher na contemporaneidade. Um exemplo bastante claro disso é a Lei Maria da Penha a ser 

aplicada nos casos de agressões. Não nos cabe duvidar do fato de que essas mulheres se 

posicionam como sujeitos ativos, como mulheres que precisam demonstrar “resistência” diante 

das dificuldades, “amor próprio” no sentido de se valorizarem e “dar limites” aos outros para 

que esses não ultrapassem fronteiras alheias. Enfim, deixam claro que a vida após o curso será, 

no mínimo, mais justa entre os gêneros. 

 

4.2.1.1 Comentários sobre o segundo tempo 

 

Nos três enunciados produzidos na primeira roda de conversa, vamos percebendo que 

os discursos estão marcados linguisticamente na primeira pessoa do plural, seja pelo pronome 

“nós” (“Nós desejamos e amamos”) ou pela desinência verbal: (“Somos mãe, vó, dona de casa, 

tia, irmã, prima”; “Somos vaidosas e gostamos de ser vaidosas, bonitas”; “Nós desejamos e 

amamos”). 
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A partir disso, compreendemos o projeto de dizer de cada falante como uma tentativa 

de representar o ser individual e o coletivo feminino, quer se faça presente, quer não se faça 

presente nesse encontro. Numa visão de conjunto, os enunciados estão envolvidos em uma 

atmosfera identitária coletiva, interligando o tema a um sistema cultural; mostram-se 

carregados de tons e emoções próprias em todas as respostas dadas aos questionamentos 

propostos. 

Na segunda e na terceira rodas de conversa, interpretamos a presença ora de um discurso 

persuasivo e envolvente com o uso das palavras que aproximam umas das outras, ora de um 

discurso autoritário, aquele que desconsidera a presença do outro como sujeito. 

 

4.3 ANTES DO DESEMBARQUE 

 

Olhando em retorno, numa visão de quem busca recompor o percurso efetuado para 

avaliar seus achados no curso da “navegação por mares antes desconhecidos”, fazemos os 

últimos registros de bordo, de nossas principais descobertas, colocando-as em termos das 

seguintes constatações: constamos que a construção das identidades femininas nas arenas 

dialógicas assume representações mais pontuais, ligadas à biologia feminina e à maternidade; 

já nas rodas de conversa, assume representações mais gerais, ligadas à cultura. 

Constatamos, no fluxo líquido-moderno73, que as identidades podem ser 

(trans)formadas nos sistemas culturais, (re)construídas nos processos sociolinguísticos de 

natureza ideológica, em conflito com seu tempo e com seu espaço, como testemunharam nossos 

jeitos de pesquisa via seus enunciados concretos. 

 Constatamos, por fim, que a construção identitária feminina foi “navegando” ao longo 

de suas vidas e também do curso Preparador de pescado. Em especifico, a partir dos 

enunciados, pudemos chegar às identidades culturais de mulher forte, aguerrida, que tem de ter 

sangue no olho para lidar com alguns homens maus; boa esposa, que é feliz porque seu esposo 

a solicita para fazer algo o tempo inteiro; dona de casa; esposa/amante; mãe; profissional; ser 

resistente; ter amor-próprio e [saber] impor limites aos outros. 

 

 

  

                                                             
73  Época líquido-moderna (BAUMAN, 2005). 
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ENCONTROS E DESPEDIDAS: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Parece-nos, neste ponto de chegada, bem plausíveis as palavras de Amorim (2004, 

p. 11): “toda pesquisa só tem começo depois do fim”. Mas nem por isso desconsideramos todo 

o processo de reflexão que construímos nessa “viagem marítima”. Apenas ressaltamos, por tais 

palavras e por nossa experiência, a certeza da incompletude e da alteridade desta investigação, 

como princípios suleadores da concepção de linguagem que nos embasa porque ambas carecem 

de contornos e de pluralidades; afinal, somente o outro pode nos dar acabamento. 

Considerando o contexto do Programa Nacional Mulheres Mil, esta tese investigou a 

construção identitária de mulheres ao longo do processo formativo no curso Preparador de 

pescado, desenvolvido no IFRN – Campus Macau. Nesse cronotopo, para alcançar tal objetivo, 

procuramos utilizar uma metodologia das ciências humanas que fosse mais compatível com o 

ser expressivo e falante, que “nunca coincide consigo mesmo e por isso é inesgotável em seu 

sentido e significado” (BAKHTIN, 2017c, p. 59). 

A temática da identidade é recorrente nas reflexões filosóficas, sociológicas, 

antropológicas e linguísticas; sobretudo, quando se tem como foco os tempos de crise e 

transformações. Sobre essa temática – demasiadamente complexa, como ocorre com outros 

fenômenos sociais –, é impossível oferecer afirmações definitivas ou “fazer julgamentos 

seguros sobre as alegações e proposições teóricas que estão sendo apresentadas” 

(HALL, 2006, p. 8-9). Por esse prisma, reconhecer-se em uma identidade corresponde a 

responder também a uma interpelação e estabelecer sentido de pertencimento a um grupo 

(WOODWARD, 2012; SILVA, 2012; LOURO, 2015). 

Para Bauman (2005), os componentes das identidades pessoais assemelham-se às peças 

de um quebra-cabeça muito extenso. Nesse jogo, jamais se vai saber quantas peças faltam 

porque são muitas, ficando sempre incompleto; tal como ocorre com uma biografia individual. 

Assim compreendendo, procuramos, por meio da “observação livre” e de “conversas 

informais” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 161), de questionários, de 

entrevistas semiestruturadas individuais e coletivas (rodas de conversa), realizadas no início e 

no final do curso, respectivamente, responder às duas questões de pesquisa. Para a primeira, 

que identidades culturais são construídas em torno do ser mulher ao longo do curso no 

Promil, a partir de enunciados das participantes?, os onze sujeitos de pesquisa, as mulheres 

inscritas no curso Preparador de pescado, construíram respostas em torno de uma 
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representação para o ser mulher, voltada à questão biológica, majoritariamente. Não obstante, 

ao longo de seus enunciados, vão emergindo várias representações identitárias. 

No início do curso, por meio de três arenas dialógicas, o feminino foi revelado em torno 

das identidades de ser responsável, disponível para as ações de servir, sobrecarregada (filha, 

companheira, amiga, dona de casa), bem diferente; sofredora, insegura, respeitada, 

valorizada, amiga/companheira dos filhos, desvalorizada, ciumenta, linda, amada, rainha do 

lar, razão da vida, independente, feia, malamanhada, barriguda, peituda, sebosa; de querer 

ser homem. No final do curso, o feminino foi revelado, por meio de rodas de conversa, em torno 

das identidades de ser mãe, avó, dona de casa, tia, irmã, prima, vaidosa, bonitas, [ser] alguém 

que deseja, que ama, que precisa ter resistência diante das dificuldades, [que precisa ter] amor 

próprio e [que precisa saber] dar limites aos outros. 

No percurso discursivo, as posições axiológicas em diversos graus de convergência e 

divergência são levadas em consideração e nos movimentam em direção à segunda questão de 

pesquisa: que relações dialógicas podem ser estabelecidas entre essas possíveis identidades? 

Em resposta a esse questionamento, enquanto uma falante enuncia que ser mulher é sofrer 

porque tem a obrigação de gestar, amamentar e cuidar da criança, valorando negativamente essa 

identidade materna, outra se posiciona absolutamente contrária a esse dizer. Em uma visão, ser 

dona de casa é se sentir mulher; em outra, é sobrecarregar-se já que outras identidades são 

somadas a essa. 

Nessa intersecção de olhares, dos outros sobre o eu e do eu sobre si mesmo, vai sendo 

construída uma representação de mulher voltada para uma satisfação de ordem pessoal, não 

havendo necessidade de modificar-se para agradar ao outro, ao parceiro. A partir do excedente 

de visão, as falantes valoram positivamente o fato de se sentirem bem consigo mesmas. Agradar 

aos outros será uma opção. 

Não podemos deixar de frisar que os sentidos valorados representam uma soma das 

relações dialógicas que se dão nas relações sócio-históricas do contexto de produção do 

enunciado. Por isso, as falantes desta pesquisa se constituem (e são constituídas) pela linguagem 

e por outras pessoas: amigas, irmãs, mães, avós, esposos, pais etc. 

Esperamos que esta tese possa dialogar com outros estudos sobre a compreensão da 

política extensionista, aliada aos estudos linguístico-discursivos, identitários e de gênero; 

enfim, com pesquisas que procurem compreender um pouco mais sobre o universo feminino 

contemporâneo. Dentre as possibilidades de abordagem, vemos um cronotopo aberto para 

investigar questões étnico-raciais no âmbito do Promil e questões envolvendo a participação de 

mulheres transexuais pelo viés da heteronormatividade às identidades sexuais.  
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Aproximando-nos de um possível acabamento para este texto, consideramos que as 

identidades culturais femininas apresentadas refletem e refratam o olhar de uma pesquisadora 

da pós-graduação em LA bem como se apropria de pressupostos responsáveis pelas escolhas 

teórico-metodológicas do ponto de partida ao ponto de chegada desta viagem. Se fosse outro 

sujeito, possivelmente usaria outras lentes, possibilitando “ângulos diferentes de 

enquadramentos e de profundidade, como também talvez privilegiasse outros objetos” (MOITA 

LOPES, 1999, p. 435). 

Em nossa percepção, está a certeza de que não nos limitamos a descrever apenas o objeto 

de pesquisa em si; também procuramos problematizá-lo com vistas à proposição de alternativas 

que pudessem subsidiar a análise e as possibilidades de intervenção (participação em aula 

inaugural, planejamentos, observação em sala de aula, visita às residências de cada aluna). 

Enfim, posicionamo-nos como uma fotógrafa da vida social, com marcas sócio-históricas, 

visões de mundo, crenças, valores e projetos políticos, para refletir sobre as identidades 

culturais das mulheres cursistas. 

Finalmente, compreendemos que, por meio desse programa, a ciência e a vida puderam 

estabelecer uma conexão interessante entre as participantes bem como entre as identidades 

culturais, que podem ser (trans)formadas nos sistemas culturais, (re)construídas nos processos 

sociolinguísticos de natureza ideológica, em conflito com seu tempo e com seu espaço. 

Podemos dizer, inclusive, que as falantes puderam se (re)constituir em suas relações com os 

outros e com as coisas da vida, tornando-se sujeitos que enunciam por meio da e na linguagem. 

Reeditando os versos da canção de Joyce74 (Ô mãe, me explica, me ensina, me diz o que 

é feminina?), gravada em 1980, como um enunciado concreto que une passado, presente e 

futuro, “terminamos na hora de recomeçar, dobrando uma esquina no mesmo lugar”. 

  

                                                             
74 Disponível em: https://www.letras.mus.br/joyce/46707. Acesso em: 12 jul. 2018. 
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ANEXO 

 

 

Anexo A – Matriz curricular do Curso FIC Preparador de pescado  
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Hora-aula 

(45 min) 

Hora 

(60 min) 

NÚCLEO FUNDAMENTAL 

Língua Portuguesa 20    20 15 

Matemática básica 20    20 15 

Informática básica 20    20 15 

SUBTOTAL DE CARGA HORÁRIA DO 

NÚCLEO FUNDAMENTAL 
60 0 0 0 60 45 

NÚCLEO ARTICULADOR 

Empreendedorismo e geração de renda    16  16 12 

Autoestima e relacionamento interpessoal  08   08 06 

Seminário de integração com gestores, 

alunas e formadores 
04    04 03 

Atividade de integração com formadoras e 

alunas: mapa da vida 
   12 12 09 

Gênero, cidadania e direitos da mulher  12   12 09 

Saúde da mulher  08   08 06 

SUBTOTAL DE CARGA HORÁRIA DO 

NÚCLEO ARTICULADOR 
04 28 16 12 60 45 

NÚCLEO TECNOLÓGICO 

Segurança no trabalho   08  08 06 

Tópicos de higienização e boas práticas no 

preparo do pescado 
  40  40 30 

Processamento, beneficiamento e 

conservação de produtos à base de pescado 
   40 40 30 

Gastronomia do pescado regional    33 33 25 

Zooartesanato  30   30 22 

SUBTOTAL DE CARGA HORÁRIA DO 

NÚCLEO TECNOLÓGICO 
0 30 48 73 151 113 

SUBTOTAL DE CARGA HORÁRIA DO MÓDULO I 64 48 

SUBTOTAL DE CARGA HORÁRIA DO MÓDULO II 58 43 

SUBTOTAL DE CARGA HORÁRIA DO MÓDULO III 64 48 

SUBTOTAL DE CARGA HORÁRIA DO MÓDULO IV 85 64 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA DO CURSO 271 h/a 203 h 

Fonte: BRASIL (2016) 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Roteiro das entrevistas individuais 

 

 

Questão 1 – Mulher e Trabalho 

 

a) Por que decidiu participar do Promil? 

b) Qual a expectativa com a sua participação no programa? (Você tem algum plano 

específico para quando concluir o curso?) 

 

Questão 2 – Mulher e Família 

 

c) Como é a rotina de sua casa? 

d) Você acha que tem o respeito e a valorização de sua família? Eles são agradecidos a 

você? 

 

Questão 3 – Mulher e Vida  

 

e) O que é ser mulher para você?  

f) Você se considera uma pessoa feliz? Por quê? 
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Apêndice B – Roteiro da entrevista coletiva 

 

 

Roda de conversa I 

 

a) Sabendo que somos todas mulheres, quais são nossas semelhanças e nossas diferenças? 

 

Roda de conversa II 

 

b) O que posso fazer para me sentir melhor como mulher?  

c) O que vocês acham de modificar-se para agradar ao outro, para agradar ao parceiro? 

 

Roda de conversa III 

 

d) O que ficou na lembrança, em suas vidas, após o curso? 
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Apêndice C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 Prezada Senhora, 

 

 Convidamos V. Sa. a participar da pesquisa VOZES EM DIÁLOGO NO PROMIL: UMA 

CONSTRUÇÃO DISCURSIVA EM TORNO DO SER FEMININO, sob a responsabilidade da 

pesquisadora Magda Renata Marques Diniz, doutoranda do Programa de Pós-graduação em 

Estudos da Linguagem (PpgEL), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), na 

área de concentração: Estudos em Linguística Aplicada. 

A presente investigação pretende analisar a construção de identidades culturais das 

integrantes do curso Preparador de pescado, ministrado no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Macau. 

Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente voluntária e 

instrumentalizada por meio de entrevista gravada em áudio, podendo a senhora recusar-se a 

participar ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isso acarrete qualquer ônus ou 

prejuízo a sua pessoa. Esclarecemos ainda que as informações serão utilizadas somente para 

fins acadêmicos e serão tratadas com sigilo e confidencialidade, de modo a preservar sua 

identidade. 

Para qualquer informação, a Senhora poderá entrar em contato com a pesquisadora 

através do seguinte endereço: 

 

CONSENTIMENTO APÓS INFORMAÇÕES 

 

 Eu, _________________________________________________________________, 

fui informada sobre o objetivo da pesquisa intitulada VOZES EM DIÁLOGO NO PROMIL: 

UMA CONSTRUÇÃO DISCURSIVA EM TORNO DO SER FEMININO, a qual necessita de 

minha colaboração e registro de meu entendimento sobre várias questões que dizem respeito ao 

gênero feminino. Dessa forma, eu concordo em participar da referida investigação, sabendo que 

não vou obter ganhos financeiros e que poderei desistir a qualquer momento. 

 Este documento está emitido em duas vias, as quais serão assinadas por mim e pela 

pesquisadora, ficando uma via com cada um de nós. 

 

Macau-RN, ____/ ____/________ 

 

_______________________________________ 

Assinatura da Integrante do Curso 

 

_______________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 
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Apêndice D – Termo de cessão de direitos de uso de imagem e voz 

 

 

 
 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE IMAGEM E VOZ 

 

Pelo presente instrumento de cessão de direitos, eu, __________________________________, 

abaixo identificada, concedo à pesquisadora Magda Renata Marques Diniz, professora do IFRN 

– Campus Macau, matrícula nº _________________________, o direito de uso de minha 

imagem, de minha voz e de trabalhos desenvolvidos por mim, individualmente ou em equipe, 

durante o curso Preparador de pescado/Programa Mulheres Mil, que devem ser utilizados em 

sua pesquisa de doutorado, realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da 

Linguagem (PPGEL), na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Todo o material cedido 

poderá também ser utilizado em documentário audiovisual, que poderá ser veiculado – para 

efeito de divulgação não comercial – em programas, transmissões e chamadas de TV, mídia 

eletrônica (internet) e impressa bem como ser publicado em jornais, livros e revistas 

especializados e apresentado em eventos de natureza acadêmica: seminários, simpósios, 

congressos e afins. O material também poderá servir como conteúdo base para a elaboração de 

novos projetos. 

 

Macau-RN, ____/ ____/________ 

 

NOME: ____________________________________________________________________  

 

RG: ____________________________ CPF: ______________________________________ 

 


