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RESUMO

Entendese a escola como ambiente privilegiado para formação cidadã dos sujeitos e aprimoramento de competências e
habilidades linguísticas para este fim. Assim, este trabalho objetiva viabilizar uma proposta de letramento crítico para
estudantes de 9º ano do Ensino Fundamental, a partir de atividades com metáforas em canções de empoderamento feminino,
na modalidade de sequência didática. Como aporte teórico, optouse pelos estudos de Bahktin (2004), Coulmas (2014),
Beauvoir (1980), Freitag (2015), Bourdieu (2011) entre outros. A partir da referida proposta esperase, ainda, contribuir para as
práticas docentes que visem à promoção de valores tais quais: cidadania, igualdade, autonomia intelectual e pensamento
crítico, como propõem os documentos que regem a Educação neste País.

Palavras-chave: Escola. Letramento Crítico. Metáfora. Empoderamento feminino.

ABSTRACT

We understand the school as a privileged environment to the citizen formation of the subjects and upgrading of language
competences and abilities to this aim. Thereby, this paper aims to make feasible a proposal of critical literacy for students of 9th

grade of High School, as from activities with metaphors in female empowerment songs, in the didactic sequence mode. As a
theoretical reference, we choose the studies of Bahktin (2004), Coulmas (2014), Beauvoir (1980), Freitag (2015), Bourdieu
(2011), among others. Based on this proposal, we hope yet to contribute to teaching practices that aims the promotion of
values, such as citizenship, equality, intellectual autonomy and critical thinking, as it is proposed by the documents governing
education in this country.

Key Words: School. Critical Literacy. Metaphor. Female Empowerment.

RÉSUMÉ

L&39;école est un environnement privilégiée pour assurer la formation citoyenne des sujetset l&39;amélioration des
compétences en général et notamment des compétences linguistiques. Ainsi, ce travail a comme objectif la réalisation une
proposition d&39;alphabétisation critique des élèves de la 9e année de l&39;école primaire, à partir des activités qui feront
travailler les métaphores dans des chansons de l&39;autonomisation des femmes, sous la forme d&39;une séquence
didactique. En tant que contribution théorique, nous avons choisi les études de Bahktin (2004), Coulmas (2014), Beauvoir
(1980), Freitag (2015), Bourdieu (2011) entre autres. Sur la base de cette proposition, on espère également contribuer à des
pratiques pédagogiques visant à promouvoir des valeurs telles que: la citoyenneté, l&39;égalité, l&39;autonomie intellectuelle
et la pensée critique, selon les proposées des documents régissant l&39;éducation dans ce pays.

Mots-clés: L’école. L&39;alphabétisation critique. La métaphore. L&39;autonomisation des femmes

1. INTRODUÇÃO

A escola é espaço privilegiado para a socialização dos sujeitos, os quais, no pleno exercício do direito cidadão e constitucional
à educação, frequentamna em solo brasileiro em busca das mais variadas expectativas, a saber: aprender, nutrirse, acessar
a bens culturais, desenvolver habilidades e letramentos. Tal concepção encontra eco na perspectiva humanista, presente no
relatório para Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), quando na ocasião este propõe
os quatro pilares da Educação: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a conviver; aprender a ser (BRASIL, 2010).

Nesse contexto encontrase o ensino de Língua Portuguesa, doravante grafada LP, como uma das veredas trilhadas pelo
sujeitoeducando, que, uma vez falante nativo do idioma, vem à escola não para aprendêlo, mas para aperfeiçoálo e nele ser
proficiente nas situações sociais de uso. Segundo Kleiman (1995, p.19) “podemos definir hoje o letramento como um conjunto
de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para
objetivos específicos”. Numa perspectiva de língua sociointeracionista, consoante ao pensamento bakhtiniano, para o qual a
concepção de língua é discursiva, afirmase, pois, que a língua não pode ser separada dos seus falantes e dos seus atos, ou
ainda das esferas sociais e dos valores ideológicos. Para o autor, “a língua, no seu uso prático, é inseparável de seu conteúdo
ideológico ou relativo à vida” (BAKHTIN, 2004, p.95).
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Então, seria a escola responsável pela transmissão de valores e princípios Poderia o ensino LP contribuir para o exercício
pleno de cidadania E ainda, poderia a leitura crítica estimular a aquisição de competências argumentativas e de
empoderamento feminino nas escolas Há gêneros discursivos capazes de provocar reflexões e interpretações da realidade,
com vistas a ressignificála

A partir desses questionamentos e por observar a relevante contribuição do ensino de LP para as interações sociais, bem
como por verificar que nem sempre as instituições de ensino ensejam condições plenas de cidadania – quando negligenciam
atos de bullying, invisibilizam ações machistas, racistas, homofóbicas e afins em seu ambiente – é que decidiuse realizar este
trabalho. Acreditase, pois, na mobilização de sujeitospensantes que possam repensar suas práticas sociais, mediante o
desenvolvimento de habilidades leitoras e aprimoramento de competências linguísticas.

Sob essa ótica, o presente trabalho objetiva contribuir para a formação do leitor crítico, o qual seja capaz de interpretar a
própria realidade e transformála. O trabalho traz como aporte teórico a contribuição de relevantes pensadores como: Coulmas
(2014), Beauvoir (1980), Freitag (2015), Bourdieu (2011) entre outros. Assim, esta proposta visa, portanto, a colaborar com
práticas docentes no que se refere à proficiência em Língua Portuguesa e aprimoramento da competência leitora de alunos e
alunas de 9º ano do Ensino Fundamental Maior de uma escola pública estadual do interior de uma cidade sergipana, na qual
verificase a necessidade de conscientização e promoção de valores de igualdade entre os gêneros. Acreditase que isso será
possível, também, a partir da análise de metáforas presentes em canções de empoderamento feminino e atividades orais e
escritas, mediante o desenvolvimento do projeto alcunhado “Metaforiz(Ando)”.

1. Um olhar sobre a instituição de ensino em questão e seu contexto local

A instituição escolhida para a aplicação do projeto citado será a Escola Estadual Professora Roberta Ramalho de Souza,
situada na Praça Edmundo Bezerra, S/N, povoado Espinheiro, na cidade de Japoatã, estado de Sergipe. Localizado na
Mesorregião do Leste Sergipano e Microrregião de Japoatã, o município está inserido na Região Norte do Estado; tendo como
confrontantes os municípios de Propriá, Neópolis, São Francisco e Japaratuba. O município tem a sua economia centrada na
agricultura de subsistência, a exemplo da mandioca, milho, feijão abacaxi, banana, amendoim e, outras com uma pequena
fatia na exploração da cana de açúcar por alguns pequenos e médios produtores, culminando em um IDHM de renda[i] no
ranking estadual posicionado em 58º, num total de 75 municípios sergipanos, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano
no Brasil 2013, que também destacou o IDHM de educação da cidade posicionado em 53º lugar. Logo, é preciso considerar a
baixa condição de acessos a bens culturais por limitações de renda da população local. Além disso, escola dista em 7 km da
cidade de Japoatã, município localizado a 94 km da capital sergipana, Aracaju.

À luz de indicadores educacionais sobre a referida instituição, seguem considerações contextuais que justificam a
necessidade de um trabalho voltado para o letramento crítico do seu capital humano: educandos e educandas.

Localizada na região do Baixo São Francisco, a escola acolhe alunos do povoado supracitado e mais outros adjacentes, como
também alunos de assentamentos de movimentos sociais, a exemplo do Movimento Sem Terra. Resultados de indicadores
como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)[ii] denunciam os problemas da instituição. A evasão escolar –
comum à realidade de um público sazonal, sobretudo pelas dificuldades de acessar à escola, seja por problemas com gestão
do transporte escolar, seja pela natureza nômade dos assentados – somada ao resultado de proficiências em Língua
Portuguesa e Matemática na Prova Brasil do 9º ano (anos finais de Ensino Fundamental) enquadram a escola em 2,7 pontos,
segundo dados atualizados de 2009. Embora esse dado tenha sido igual à meta para aquele ano escolar, ele ainda
encontrase aquém da meta do Estado – a qual seria 4,1 – mas que em 2015 apresentou resultado igual a 2,9, segundo o
portal do Qedu[iii].

Tal pontuação representa o cálculo relativo ao fluxo escolar e às notas da Prova Brasil. Aqui vale esclarecer que no tocante ao
fluxo, na referida instituição, a peculiaridade de parte do público torna inevitável a baixa numa das variáveis do cálculo; é que
alunos de assentamentos por vezes abandonam a escola em plena vigência do ano letivo ou ainda alunas que se casam –
evento bastante comum na região – deixam a escola para cuidar dos “afazeres domésticos”. Assim, o contexto da escola em
si impacta negativamente, para além das proficiências dos exames externos.

Além disso, há também discrepâncias da realidade teórica e prática na escola, as quais incidem no precário rendimento acima
discriminado. Isso porque, segundo informações do campo “Espaços de Aprendizagens e Equipamentos”[iv] do Instituto
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Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), a escola possui computadores para uso dos alunos, no entanto os
remanescentes encontramse obsoletos. Vale ressaltar que o acesso à internet é precário, e demais ambientes necessários às
atividades como oficinas de leitura, exibição de filmes, atividades com manejo de tecnologias da informação são inexistentes.
Há apenas uma biblioteca, a qual abarca todos esses logradouros específicos em metáfora de adaptação à necessidade.
Logo, embora informações oficiais deem conta de expressar o recurso, a realidade contextual o invalida. Vale ressaltar que,
assim como vislumbrado por Coulmas:

[...] Aprender a ler e a escrever sempre tem sido algo ligado a privilégio e vantagem social. Estatísticas
de letramento e de pobreza tendem a se relacionar intimamente. É por isso que o letramento adulto,
definido como a capacidade de se engajar em todas as atividades da vida diária em que a leitura e a
escrita são exigidas, é parte do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da ONU. (COULMAS, 2014,
p.87)

Apesar disso, a escola se destaca em competições de Produção textual, a exemplo do 10º concurso de Redação do Senado
Federal Jovem. No ano de 2017 a representante do estado de Sergipe foi Letícia Ramalho, estudante do 3º ano do Ensino
Médio. Tais resultados motivam os estudantes a acreditarem na Educação, apesar de estarem inseridos em um cenário
socioeconômico carente e em uma instituição de ensino sucateada.

Há ainda a realidade contextual de lazer e ocupações extraescolares que repercutem sobremaneira no comportamento,
expressões linguísticas e sociais dos estudantes. Festas de padroeiro, quermesses, shows gospel, missas e cultos são os
eventos mais acessíveis e populares no povoado. A comunidade está imersa numa cultura tradicionalmente cristã católica e
protestante, aquela mais expressiva que esta; ambas veiculam valores ditos “corretos ou apropriados” no que refere aos
papéis sociais desempenhados por homens e por mulheres. É perceptível a influência de ações patriarcais e discursos
machistas nas falas e ações do alunado, muitas das quais amparadas no argumento de autoridade religiosa e/ou
fundamentalismos como um determinante.

Com efeito, a realidade local perpetua, por assim dizer, uma cultura cíclica, principalmente para o público feminino, o qual
tende a se casar cada vez mais cedo, mesmo em idade escolar dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental Maior, e é
reforçada por um discurso conformista também comum à escola, quando esta, na sua função social, deixa de ensejar a
criticidade desses jovens. Na escola em questão, o fenômeno “casamento” é o próprio motivo para afastamento breve e/ou
definitivo da vida escolar.

Por essa razão, propõese, neste trabalho um projeto que estimule atividades de leitura e reconhecimentos de subentendidos
no gênero textual: letras de música, cuja temática será “empoderamento feminino” com vistas a um letramento crítico dos
alunos envolvidos nas atividades, a fim de que estes ao final sejam capazes de “conhecer e analisar criticamente os usos da
língua como veículo de valores e preconceitos de classe, credo, gênero ou etnia” (BRASIL, 1997, p.33), conforme orienta os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).

1.2 – A competência leitora em foco

Indicadores já citados medem dentre outras relevantes habilidades, a competência interpretativa dos educandos. Assim, a
Prova Brasil, por exemplo, em um de seus descritores, a saber: (D4) avalia a capacidade de “inferir uma informação implícita
em um texto”; outro (D18) avalia, ainda, se o aluno está apto a “reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma
determinada palavra ou expressão.”, segundo o INEP[v]. Esses descritores são uma espécie de condição sine qua non para o
exercício de interpretação de textos. Na escola selecionada os dados de Avaliação Diagnóstica/2017 – encontrados no SAEB
(Sistema de Avaliação da Educação Básica)[vi] revelaram baixa proficiência em leitura interpretativa, para a qual
pressupõemse habilidades dos descritores citados. Os alunos do 9º Ano, submetidos à diagnóstica, obtiveram apenas 41%
de proficiência em Língua Portuguesa. Vale destacar que os resultados oficiais da Prova Brasil 2017 ainda não estão
disponíveis para apreciação, razão pela qual utilizouse o resultado da avaliação diagnóstica aplicada pela Secretaria de
Educação do Estado/SE[vii] para a reflexão neste trabalho.

Portanto, fazse necessário explorar atividades orais e escritas que contribuam para reconhecimento de informações implícitas
ou subentendidas. Pretendese desenvolver este projeto a partir de metáforas presentes em canções do inventário dos
estudantes, no intento de alcançar a aceitabilidade desses leitores, os quais, por vezes, apenas reproduzem os discursos
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veiculados nas canções, porém não se apropriam dos teores embutidos nas mesmas, em muitos casos por demais vexatórios.
Isso posto, querse ainda, a partir desta proposta, estimular o aprimoramento da leitura significativa com vistas a mudanças no
contexto, no texto e no discurso escolar, por essa razão o gênero canção fora escolhido à luz da reflexão preconizada por
Dias et al, para a quem

[...] A competência discursiva só pode ser adquirida na interação verbal por meio dos gêneros, dentro
das práticas sociais. Ela possibilita, ao usuário da língua, transitar de uma instituição a outra, de uma
esfera a outra, participar ativamente das práticas sociais específicas de cada instituição e pensar em
possibilidades de mudanças nessas práticas. (DIAS et al., 2011, p. 153154)

Dessa forma, serão oportunizadas experiências com repertórios já apreciados por eles, mas nem sempre compreendidos
linguisticamente, grosso modo, em sua totalidade ou possibilidades de sentidos. Embora a música popular seja uma das
modalidades artísticas mais acessadas pelos sujeitos a despeito, inclusive, de classe social, os sentidos metafóricos
veiculados pelas letras necessitam ser desvelados por seus ouvintes, via interpretação, competência leitora. Portanto, é mister
que neste trabalho a proposta de processos cognitivos seja ensejada pelo uso de canções, pois, segundo Lakoff e Johnson

[...] As metáforas podem criar realidades para nós, especialmente realidades sociais. Uma metáfora
pode, então, ser um guia para ação futura. Tais ações, naturalmente, serão adaptadas à metáfora.
Isso, por seu lado, irá reforçar o poder da metáfora para tornar a experiência coerente. Neste sentido,
as metáforas podem ser profecias autorrealizadoras. (LAKOFF E JOHNSON, 1980)

Ademais, em conformidade com o Referencial Curricular de Ensino fundamental – Língua Portuguesa[viii] – 9º ano da
SEEDSE, o componente curricular a ser explorado no projeto que se seguirá respaldase naquilo que consta nas
competências gerais do referencial citado, quando este prevê que o aluno deve “reconhecer a língua como um mecanismo de
aquisição da cidadania plena e de integração social”.

1.3- A necessidade de tratar do empoderamento feminino na escola

Os debates pósmodernos veiculados pelos coletivos feministas trazem sempre à tona a necessidade de mobilizar forças
sociais, políticas e ideológicas para a promoção da igualdade entre homens e mulheres. Isso por que o dito “segundo sexo”
em pleno século XXI encontrase em posições inferiores em diversos contextos sociais e segue invisibilizado por uma cultura
patriarcal, que claramente prioriza o “masculino” em detrimento do “feminino”[ix].

A filósofa francesa, Simone de Beauvoir, no seu livro intitulado O Segundo Sexo, imortalizou a famigerada frase “não se nasce
mulher, tornase mulher” (BEAUVOIR, 1980, p.9), causando até os dias atuais acaloradas discussões, posto que más
interpretações acerca da concepção do que seria a mulher, enquanto construção sóciohistóricocultural, povoam os espaços
sociais mundo afora. Segundo Freitag

[...] Não há uma razão biológica para que a mulher caminhe com certo requebrado e os homens de
peito erguido ou para que as mulheres pintem as unhas de vermelhos e os homens não. Agimos assim
porque somos moldados para tal. E por ser uma construção, não podemos dizer que somos de um ou
de outro gênero, e sim estamos. (FREITAG, 2015, p.24).

Isso posto, no Brasil, reflexos das desigualdades são notados em inúmeros expedientes do cotidiano, como por exemplo no
mercado de trabalho. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontavam em 2014 que o público
feminino superava o masculino no que se refere à especialização, “em 2010, havia um contingente maior de mulheres entre os
universitários de 18 a 24 anos de idade. Sua proporção supera em 14,1 pontos percentuais a dos homens, representando
57,1% do total de estudantes que frequentam o ensino superior nessa faixa etária. ” (FREITAG, 2015 apud IBGE, 2014, p.
101). No entanto, ainda que as mulheres apresentem igual ou maior nível de qualificação em determinada área, sua
remuneração permanece inferior àquela destinada aos homens.

Aparelhos ideológicos ligados a instituições, tais como, Escola, Igreja e o próprio Estado são responsáveis pela manutenção
das desigualdades, por assim dizer. Isto porque nessas instituições se perpetuam as formas de cristalização dos ditos “papéis
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sociais”. Por essa razão fazse necessário ensejar discussões salutares acerca dos direitos civis e humanos que garantem
princípios de igualdade, não como mero viés ideológico tendencioso, mas como exercício pleno de cidadania. Por isso ao
recortar o empoderamento feminino neste trabalho pensase na instituição escola como campo de transformações a esse
respeito.

Como já fora citado, o ambiente escolar aqui em questão está imerso numa realidade escolástica, pautada nas doutrinas e
contratos sociais regidos pela moral cristã e reforçada em eventos não diretamente ligados à Igreja, mas préestabelecidos no
calendário letivo: a missa da escola, a Páscoa, o Natal. Sabese que a religião é um dado cultural muito importante para as
sociedades em geral. Logo, numa região diretamente influenciada pelas atividades de interação e doutrinação cristãs é
compreensível que haja a reverberação de traços ou comportamentos por elas influenciados. Tal afirmação se apoia na
reflexão de RosadoNunes, para quem

[...] as religiões são um campo de investimento masculino por excelência. Historicamente, os homens
dominam a produção do que é sagrado nas diversas sociedades. Discursos e práticas religiosas têm a
marca dessa dominação. Normas, regras, doutrinas são definidas por homens em praticamente todas
as religiões conhecidas. (ROSADONUNES, 2005, p.363)

Assim, na escola, não raro, notamse expressões linguísticas verbais e/ou não verbais cujas fontes evocam o Antigo e o Novo
Testamentos. Infelizmente, a maneira como se colocam algumas metáforas, a exemplo do mito da criação de Adão e Eva,
parte de rasa base teológica. Dito isto, quando na escola reproduzse o discurso de submissão feminina, proveniente de
homilias ou discursos dos líderes religiosos locais e por ventura distorcidos ou não pelos fiéisouvintes, estáse visitando
equivocadamente a referência da criação da mulher como parte (aqui se lê, erroneamente, parte inferior) do homem.

O desconhecimento linguísticocultural do texto original do mito – a saber, o Hebraico e a cultura judaica – agrava a má
interpretação. Isso porque, numa passagem do texto da Escritura diz Adão: “Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da
minha carne”, mas a falta de conhecimento sobre a semântica da palavra “osso” em hebraico: , que significa “essência”,
enseja interpretações das mais variadas e/ou pejorativas. Ora, essência é, portanto, a mesma coisa, substância, mesma base
de origem, logo, não há condição alguma de superioridade, tampouco de inferioridade. No contexto desta discussão, notase
que quanto menos conhecimento dos textos de autoridade, legitimados nessa comunidade, maior a probabilidade de
perpetuar as desigualdades entre os gêneros.

É notório que os ensinamentos catequéticos e hermenêuticos propõem ou sugerem maior visibilidade e espaço de poder para
a figura masculina em detrimento da feminina. Conceitos e preceitos como: Homem, cabeça da família e autoridade do lar;
mulher, fonte de ternura e cuidados com o lar e com os filhos, bem como analogias que de um lado confere aos homens
bíblicos destaque e atuações de poder; por outro lado, às mulheres restam associações ao “silêncio” obediente, passividades
e restrições, tudo isso tende a cristalizar o modus vivendi da comunidade e, por consequência, dos estudantes na escola.

Vale ressaltar que essa configuração de invisibilidade do público feminino, também reproduzida nas escolas, portanto, na
instituição em questão, remete ao fenômeno de violência simbólica, prérequisito para a perpetuação do referido quadro como
bem destacou o sociólogo francês Pierre Bourdieu, ao analisar que

[...] através da experiência de uma ordem social sexualmente ordenada e das chamadas à ordem
explícitas que lhes são dirigidas por seus pais, seus professores e seus colegas e dotadas de
princípios de visão que elas próprias adquiriram em experiências de mundo semelhantes, as meninas
incorporam, sob formas de esquemas de percepção e de avaliação dificilmente acessíveis à
consciência, os princípios da visão dominante que as levam a achar normal, ou até mesmo natural, a
ordem social tal como é e a prever, de certo modo, o próprio destino, recusando as posições ou as
carreiras de que estão sistematicamente excluídas e encaminhandose para as que lhes são
sistematicamente destinadas. (BOURDIEU, 2011, p.114)

A língua, como recurso de interação entre seus falantes, materializa e concretiza as posições supracitadas. Neste trabalho, o
componente “metáforas” visa a contribuir para o aprimoramento das práticas de leituras que viabilizem o exercício da
cidadania no ambiente escolar, fomentando entre os educandos compreensões de igualdade entre os gêneros – homens e
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mulheres  perspectiva amparada na Constituição do País, nos PCN e na Declaração Universal dos Direitos Humanos[x] da
qual o Brasil é signatário, de onde devese observar em seu Artigo 2º que “todo ser humano tem capacidade para gozar os
direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua,
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição”.

A escola, por essa razão, como espaço de vivências entre os sujeitos, precisa viabilizar reflexões de empoderamento
feminino, bem como as aulas de Língua Portuguesa devem e podem contribuir para a emancipação intelectual dos sujeitos,
ensejandolhes a consciência cidadã.

1. REVISÃO DA LITERATURA

A referida temática já fora explorada por diversas áreas de conhecimento, sobretudo pelas áreas de Humanas e Linguagens.
Na sequência apresentase um breve apanhado de relevantes trabalhos que inspiram a continuidade de pesquisas como esta
que aqui se expressa.

Tabela de trabalhos acadêmicos voltados análises de canções de empoderamento feminino.

Programa de
Pós-graduação;

Instituição vinculada;

Ano de publicação

Título do trabalho Autor(a) Breves considerações

Programa de
Pós-Graduação em
Administração Mestrado

FACULDADE NOVOS
HORIZONTES, em

2008

O
EMPODERAMENTO
DA MULHER E O
ACESSO À
GERÊNCIA EM
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO: um
olhar sobre gênero e
poder

Rosa Maria
Borges Cardoso
de Sousa

Neste trabalho, analisa-se a
trajetória profissional de mulheres
que exercem cargo de gerência na
área de Tecnologia da Informação
e o seu processo de
empoderamento, refletindo nos
aspectos que envolvem as
relações de gênero e poder no
espaço organizacional.

Programa de
Pós-graduação em
Linguística (PPGL)

Universidade de Brasília
– UnB, em 2013

Identidade de gênero no espaço escolar: O
empoderamento feminino através do
discurso

Carolina
Gonçalves
Gonzales

Esta dissertação objetiva tratar das
representações discursivas de
professores e professoras no
contexto escolar, no que diz
respeito à representação das
identidades de gênero, em
especial o gênero feminino.
Parte-se da consideração de que
este gênero sofre dominação do
seu oposto, o masculino,
constituindo-se ambos gêneros
heteronormativos dominantes no
discurso da escola.
Objetiva analisar a representação
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Programa de
Pós-graduação da
Faculdade de Filosofia,
Letras de Ciências
Humanas da USP, em
2016

Representação social da mulher e
interdiscurso em editoriais da revista Tpm Alice Vasques

de Camargo

social da mulher construída
discursivamente em editoriais da
revista feminina paulista Tpm
com foco na verificação das
relações interdiscursivas
estabelecidas pela voz autoral e na
definição do perfil de leitora ideal
do periódico por meio dos
recursos de contração e expansão
dialógica. O propósito da análise é
identificar de que maneira a
revista Tpm contribui ou não,
enquanto veículo de comunicação,
para uma mudança no cenário
social da desigualdade entre os
gêneros.

Programa de
Pós-graduação em Letras
(PPGL) – UFS, em 2018

Representação feminina nas HQSs e a
construção de identidade: a personagem
Wonder Woman como símbolo de
empoderamento feminino

Waleska da
Graça Santos

Objetiva analisar e discutir a
forma como as mulheres são
representadas no gênero HQS
(Histórias em Quadrinhos), e, para
tanto, analisou-se a personagem
Mulher Maravilha, que, apesar de
vista como símbolo de
empoderamento feminino, carrega
várias marcas estereotipadas sobre
a mulher.

Programa de
Pós-Graduação em
Linguística UFSC, em
2005

A concepção de língua portuguesa do professor
de língua professora: uma análise de metáforas

Fabiana Soares

Este estudo objetivou conhecer,
por meio de metáforas, as
concepções de língua portuguesa
do professor de língua portuguesa.
Para isso, descreveremos dentro
do quadro da Semântica, as
metáforas conceituais que relevam
a compreensão dos professores
sobre a língua portuguesa, sua
aprendizagem e seu ensino

1. PÚBLICO-ALVO

A turma escolhida para a realização deste projeto compreende o 9º Ano do Ensino Fundamental do CEPRRS[xi], pois
segundo o Referencial Curricular do ensino fundamental da SEEDSE os conteúdos aqui propostos encontramse
contemplados: Leitura e interpretação de textos. A referida turma é composta por 17 estudantes – 10 meninas e 07 meninos –
todos e todas auto identificadxs como cisgêneros, em idade/série regular.

Tratase de uma turma pequena e sempre muito participativa, sobretudo nas atividades que envolvem expressões artísticas,
como música e teatro.

1. PROPOSTA DO PROJETO “METAFORIZ(ANDO)”

Esse trabalho é uma adaptação da sequência de Dolz, Noverraz e Schenewly (2004) para ser trabalhada com turmas de 9º
ano do Ensino Fundamental. Optouse pela sequência proposta por esses autores pela dinâmica em módulos que melhor se
adequa a este projeto.

A turma em questão se encontra duas vezes na semana, com aulas geminadas num total de 5 aulas de Língua Portuguesa
por semana, duas em um dia e três no outro dia. O projeto deve se realizar em duas semanas, num total de 10 aulas, divididas
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em 4 módulos, nos quais dois módulos realizarseão em 100 minutos (1h e 40min), já os demais módulos em 150 minutos (2h
e 30min). A seguinte descrição constitui um breve roteiro de atividades de interação com vistas a minimizar as dificuldades de
interpretação textual dos estudantes, a partir de metáforas presentes no gênero textual “letra de música”, cujas temáticas
refletem sobre empoderamento feminino, a fim de contribuir para o exercício da cidadania pelo aprimoramento de letramentos
críticos.

Iniciase a o encontro explicando aos estudantes o que é, como e por que se realizará o projeto em questão. É de suma
importância que os alunos estejam cientes da atividade, bem como estejam livres, por assim dizer, para participar de toda a
sequência. Neste momento explicase a dinâmica do trabalho, sua divisão em módulos e sua extensão, esclarecendo para os
envolvidos que para o sucesso da atividade será necessária a total participação dos mesmos nas expressões de oralidade e
de escrita.

Para simulação dos módulos cantase uma canção de conhecimento compartilhado por todos ou pela maioria, a fim de sondar
os alcances interpretativos. A música escolhida é o funk “Malandramente”[xii], do carioca Dennis DJ, lançado no Brasil no ano
de 2016. Após cantar junto com a turma, fazse a análise da metáfora de alguns versos, a fim de verificar se há o
entendimento total do implícito presente e também problematizar sobre a relevância social do que está sendo propagado na
letra. O trecho analisado será:

“Ai safada!

Na hora de ganhar madeirada

A menina meteu o pé pra casa

E mandou um recadinho pra mim

Nóis se vê por aí”

Neste momento perguntase aos estudantes o que eles entendem por metáfora e se reconhecem alguma no trecho escolhido.
Aqui devese chamar a atenção das escolhas linguísticogramaticais – os verbos, a sequência de ações dos eu líricos, a carga
semântica de palavras como “madeirada” no contexto – feitas pelo compositor para atingir o efeito de sentidos. Em seguida, o
professor deve situar a turma sobre a figura de linguagem Metáfora e como no dia a dia falase por metáforas, utilizando
exemplos para contextualizar, como frases: Isso é um assalto! – referindose ao preço de produtos. A partir das respostas
compartilhadas – inferências, pontos de vista, comparações sobre o tema  serão acordados os próximos encontros no
formato de módulos. A duração dessa sondagem, incluindo o canto e a análise, é de 50 minutos.

O projeto Metaforiz(ANDO) propiciará o desenvolvimento de atividades interativas e reflexivas entre os alunos da turmas, o
qual terá como textosbase letras de canções, clipe e película indicadas no Anexo deste trabalho. Os módulos sequentes
deverão propor que

1 – após a leitura significativa de algumas letras de música que retratam a condição feminina, os alunos debatam entre si suas
opiniões acerca das mensagens veiculadas pelas canções, confrontem a realidade e como resposta ao que concluíram –
positiva e/ou negativa às metáforas encontradas – redijam Cartas ao compositor (a).

2 – após assistirem a um clipe da banda sergipana Samba de Moça Só, qual seja, a canção O corpo é meu, os alunos
identifiquem as metáforas de empoderamento, debatam mais uma vez sobre o conteúdo veiculado para em seguida
confeccionarem cartazes de protesto social e os socializarem entre a turma.

3  após assistirem a trechos do filme O sorriso de Monalisa (2003) elenquem num mapa conceitual as principais discussões
da película que somadas às reflexões anteriores deve inspirar a composição de uma paródia, que deverá cantada pela turma
como culminância do projeto.

1. CONSIDERAÇÕES

A partir da aplicação da proposta esperase contribuir positivamente para a reflexão crítica dos estudantes, no tocante aos
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discursos que perpassam os expedientes cotidianos, através de metáforas. O trabalho com a língua materna como veículo de
ideologias de igualdade pretende despertar nos educandos a conscientização acerca do que escutam – musicalmente falando
no recorte temático aqui trabalhado – e reproduzem discursivamente em palavras e/ou ações. Isso posto, almejase alcançar
maior proficiência dos estudantes nas práticas de leitura de implícitos, sobretudo via metáforas, que deverá ser mensurada
nos futuros exames internos e externos os quais tais educandos se submeterão. Esperase, ainda, auxiliar na propagação de
valores cidadãos, que devem se refletir nas condutas entre os mesmos, do “chão da escola” para os demais ambientes de
socialização.

Este trabalho não se encerra em si mesmo, mas aponta um caminho para trabalhar com implícitos no intento de aprimorar a
interpretação de textos. Logo, outras propostas podem e devem somar positivamente a esta metodologia para alcançar os
objetivos aqui almejados.
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[1] Disponível em:
http://www.deepask.com/goespage=japoata/SEVejaoIDHMunicipalindicededesenvolvimentohumanodoseumunicipio
Acesso em 17 de Jul 2018.

[1] IDEB ESCOLA. Colégio Estadual Professora Roberta Ramalho de Souza. INEP, 2018. Disponível em:
http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/28015479. Acesso em: 19 de Jun 2018.

[1] Disponível em: https://www.qedu.org.br/estado/126sergipe/ideb Acesso em 15 de Jul 2018.

[1] Disponível em: http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/28015479 Acesso em 15 de Jul de 2018.
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Acesso em 19 de Jun 2018.

[1] Disponível em: http://www.seed.se.gov.br/provabrasil/. Acesso em 26 de Jul 2018.

[1] Disponível em: http://www.seed.se.gov.br/provabrasil/ Acesso em 15 de Jul 2018.

[1] Disponível em: http://www.seed.se.gov.br/arquivos/Referencial%20Curricular_final.pdf Acesso em 15 de Jul 2018.

[1] Os termos encontramse entre aspas porque, com base nas reflexões dos estudos de gênero, compreendese que as
categorias “masculino” e “feminino” são construções sociais impostas através de diversos reforços culturais – estereótipos e
“padrões” – a serem correspondidos para a validação dos sujeitos enquanto homens (masculinos) ou mulheres (femininos).
Entendendo que, em uma sociedade patriarcal, tanto a ideia de masculinidade quanto a de feminilidade são compulsórias,
optaremos por demarcar as aspas a fim de não estancar os termos em noções redutoras e estereotipadas.

[1] Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm Acesso em 15 de Jul 2018.

[1] Colégio Estadual Professora Roberta Ramalho de Souza.

[1]. Disponível em: https://www.vagalume.com.br/mcnandinho/malandramentepartmcnegobam.html. Acesso em 24 de Jul
de 2018.
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