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RESUMO

Esta pesquisa relaciona-se à área da Linguística Aplicada na perspectiva do

ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras sob uma vertente social (MOITA LOPES, 1996,

2003a; RAJAGOPALAN, 2003, 2006, 2011; PARAQUETT, 2008, 2009a, 2009b; 2012). A

principal questão social contemporânea contemplada nesta investigação refere-se à identidade

do adolescente consumidor contemporâneo. Dessa forma, esta pesquisa ancora-se em

pressupostos teóricos que  perpassam os seguintes conceitos pós-modernos: identidade

(HALL, 2006; SILVA, 2000), identidade adolescente (OZELLA, 2003; BOCK 2007;

LORENZO 2003), consumo (BAUMAN, 2000, 2008; CANCLINI, 2006) e consumo

adolescente (NUNES, 2007; IGNÁCIO, 2009). Utilizo também a  teoria bakhtiniana de

gêneros discursivos (BAKTHIN, [1979], 1997) e a proposta de ensino-aprendizagem na

vertente  sociointeracionista  (BRASIL, 1998b) para construir atividades de compreensão

leitora ancorada na construção de sentidos (BRASIL, 1998b; CORACINI, 2002; KLEIMAN;

2007; TILIO, 2012). As atividades são desenvolvidas a partir de quadrinhos (VERGUEIRO,

2004; RAMOS, 2009a, 2009b), mais especificamente os do Gaturro. Ancorado nestes eixos

teóricos, desenvolvo uma pesquisa-ação (THIOLLENT, 1996; FRANCO, 2005) com alunos

de uma escola pública localizada no município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, com a

finalidade de contribuir para a formação de estudantes que consumam de uma maneira

consciente e responsável. O processo da investigação contribuiu para que meus alunos

pudessem ressignificar-se constantemente por meio de seus posicionamentos discursivos,

reconstruindo as suas identidades de consumidores a partir das interações que aconteciam ao

longo das aulas de espanhol. Além disso, no papel de professor-pesquisador, aprendi a

valorizar e a respeitar mais as diferentes opiniões dos alunos, entendendo que a multiplicidade

de discursos contribui para a existência de uma sala de aula heterogênea.

Palavras-chave: identidade, adolescente, consumo, quadrinhos, ensino, espanhol,

leitura.



RESUMEN

Esta disertación se relaciona al campo de investigación de la Linguística Aplicada, en

la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras, de acuerdo con una vertiente social (MOITA

LOPES, 1996, 2003a; RAJAGOPALAN, 2003, 2006, 2011; PARAQUETT, 2008, 2009a,

2009b; 2012). La principal cuestión contemporánea abarcada en este trabajo científico se

refiere a la identidad del adolescente consumidor contemporáneo. Por lo tanto, esta

investigación se basa en las siguientes teorías posmodernas: identidade  (HALL, 2006;

SILVA, 2000), identidad adolescente (OZELLA, 2003; BOCK 2007; LORENZO 2003),

consumo (BAUMAN, 2000, 2008; CANCLINI, 2006) y consumo juvenil (NUNES, 2007;

IGNÁCIO, 2009). También uso la  teoría  bajitniana  de  géneros discursivos (BAJITIN, ,

[1979], 1997) y la propuesta de enseñanza bajo la orientación sociointeraccionista (BRASIL,

1998b) para proponer actividades  de comprensión  lectora basadas en  la construcción de

sentidos (BRASIL, 1998b; CORACINI, 2002; KLEIMAN; 2007; TILIO, 2012). Las

actividades se desarrollan a partir de cómics (VERGUEIRO, 2004; RAMOS, 2009a, 2009b),

más especificamente los de Gaturro. A partir  de estos ejes teóricos, propongo una

investigación acción (THIOLLENT, 1996; FRANCO, 2005) con alumnos de una escuela

pública ubicada en la municipalidad de Duque de Caxias, Río de Janeiro, con la finalidad de

aportar para la formación de estudiantes que consuman de manera responsable y consciente.

El proceso de desarrollo de la investigación contribuyó para que mis alumnos tuvieran la

oportunidad de resignificarse a partir de sus posicionamientos discursivos, reconstruyendo sus

identidades de consumidores a través de las interacciones que ocurrieron a lo largo de las

clases de español. Además, en el rol de profesor investigador, aprendí a valorar y a respetar

más las distintas opiniones de los estudiantes, a partir de la comprensión de que los múltiples

discursos contribuyen para la existencia de un espacio pedagógico heterogéneo.

Palabras clave: identidad, adolescente, consumo, cómics, enseñanza, español, lectura.

.
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa relaciona-se à área da Linguística Aplicada, doravante, LA, na

perspectiva do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras sob uma vertente social (MOITA

LOPES, 1996, 2003a; RAJAGOPALAN, 2003, 2006, 2011; PARAQUETT, 2008, 2009a,

2009b; 2012). A principal questão social contemporânea contemplada nessa investigação

refere-se à identidade do adolescente consumidor contemporâneo. Dessa forma, torna-se

necessária uma breve exposição da bibliografia acerca dos seguintes conceitos pós-modernos:

identidade (HALL, 2006; SILVA, 2000), identidade adolescente (OZELLA, 2003; BOCK

2007; LORENZO 2003), consumo (BAUMAN, 2000, 2008; CANCLINI, 2006) e consumo

adolescente (NUNES, 2007; IGNÁCIO, 2009). Utilizo também a  teoria bakhtiniana de

gêneros discursivos (BAKHTIN, [1979], 1997) e a proposta de ensino-aprendizagem na

vertente  sociointeracionista  (BRASIL, 1998b) para construir atividades de compreensão

leitora ancoradas na construção de significados (BRASIL, 1998b; CORACINI, 2002;

KLEIMAN; 2007; TILIO, 2012) sobre a arte sequencial dos  quadrinhos (VERGUEIRO,

2004; RAMOS,  2009a,  2009b).  A metodologia de investigação  usada é a pesquisa-ação

(FRANCO, 2005; MOITA LOPES, 1996; THIOLLENT, 1996), orientada para a solução de

problemas em que os participantes do processo estejam envolvidos.

Em se tratando da identidade contemporânea, ancoro-me nos pressupostos teóricos de

Hall (2006) e Silva (2000), que consideram as identidades pós-modernas fragmentadas,

maleáveis e fluidas. Além de  disso, os autores citados defendem o posicionamento da

constante construção e reconstrução de nossas identidades, pois as ressignificamos em nossas

práticas sociais. Ozella (2003) e Bock (2007) advogam pela existência de diversas identidades

adolescentes, pois elas são construídas sócio-historicamente. Portanto, os adolescentes não

apresentam uma identidade fixa e única, conforme defende Erikson (1972).

Em consonância como o exposto, no mundo pós-moderno, a identidade relaciona-se

diretamente com o consumo, pois, de acordo com Bauman (2008), vivemos numa sociedade

de consumidores, na qual a vida social está orientada pelo e para o consumo. Segundo

Lorenzo (2003), as indústrias de bens de consumo representam uma das instituições

responsáveis por definir as identidades adolescentes contemporâneas. O mercado consumidor

possui o objetivo de abarcar todas as classes sociais que têm a possibilidade de exercer a

prática do consumo. Entretanto, há um grupo social excluído dessa possibilidade de consumir,

são considerados como integrantes da subclasse (BAUMAN, 2000). Esta subclasse apontada

por Bauman é composta por indivíduos que vivem às margens da sociedade. Observo que
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nesse grupo encontram-se adolescentes inseridos nos seguintes cenários sociais: em situação

de rua, realizando trabalho infantil e em situação de miséria.

Entendo que a maior ou menor representação de adolescentes consumidores nos meios

midiáticos é exercida a partir dos gêneros discursivos. Na concepção de Bakhtin ([1979]

1997), os gêneros do discurso são tipos relativamente estáveis de enunciados sociais. Estes

enunciados sociais podem realizar-se de uma maneira escrita ou oral. Eles configuram-se

também como uma forma de agir socialmente.

Os gêneros discursivos são entidades sociodiscursivas, pois são produzidos pela

sociedade em forma de discurso. Dessa forma, observo que as produções sociais dos diversos

gêneros, mais especificamente a dos quadrinhos, meu objeto de estudo, podem retratar

adolescentes consumidores padronizados e  homogêneos ou priorizar os excluídos do

consumo, dando-lhes voz social (MOITA LOPES, 2006).

Sob tal cenário, esta pesquisa encontra-se alinhavada sob três objetivos relacionados

ao uso de quadrinhos na prática pedagógica de língua espanhola: a primeira é a de averiguar o

perfil dos adolescentes consumidores representados nos quadrinhos; a segunda é a de observar

em que  medida  os alunos-participantes da  pesquisa  percebem-se representados naquele

gênero discursivo; e a terceira é a conscientização dos estudantes sobre as suas práticas de

consumo, assim como a compreensão acerca da existência de juvenis excluídos deste processo

e pertencentes à subclasse.

Para elucidar os problemas descritos acima, ancoro-me nos pressupostos teórico-

metodológicos dos PCN-LE (BRASIL, 1998b), que advogam por uma prática docente de

vertente sociointeracionista, na qual o educador encontra-se como mediador (VYGOTSKY,

2002) do processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, advogo por um professor que atue

como facilitador em sua prática docente de língua espanhola. Nessa concepção, como docente

pesquisador dessa investigação, elaboro atividades de leitura PCN-LE (BRASIL, 1998b) aos

alunos-participantes da pesquisa, a fim de promover a construção e reconstrução das

identidades de consumidores adolescentes representadas nos quadrinhos.
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1. PRIMEIROS PERCURSOS

Este capítulo tem o objetivo de abordar alguns pontos principais que nortearam o

desenvolvimento deste trabalho. Dessa forma, começo mencionando a motivação inicial da

pesquisa. Posteriormente passo para a Justificativa, ressaltando as relevâncias acadêmica e

social. Em seguida abordo o objetivo e as perguntas de pesquisa. Por fim, faço uma breve

explanação da organização da dissertação.

1.1 Motivação para a pesquisa

A motivação dessa investigação deve-se a minha própria práxis pedagógica como

professor de língua espanhola do Ensino Fundamental do município de Duque de Caxias

desde o ano de 2006. A partir do ano de 2009 passei a observar mais detalhadamente os

discursos que circulavam em sala de aula sobre a questão social do consumo. Nesse contexto,

não reduzo o termo “consumo” ao ato de adquirir mercadorias, ainda que esse sentido seja o

foco norteador dessa pesquisa. Essa ampliação do sentido atribuído ao ato de consumir foi

sendo construída pelos alunos e por mim, na medida em que pude averiguar outros

posicionamentos discursivos; como o tempo consumido com o uso de celulares e na Internet,

mais especificamente em redes sociais.

Além disso, após ouvir uma fala de um aluno  que disse ao seu colega: “você é

magrelo, parece um africano”, inquietei-me diante desse posicionamento discursivo, pois ele

reproduziu um discurso construído por um sistema neoliberal, que visa naturalizar a pobreza

(SANTOS, 2001). Naquele momento, procurei atuar como um mediador do conflito, falando

para o aluno repensar o que ele tinha dito ao colega e por que havia feito essa comparação. O

estudante reiterou que havia feito essa “brincadeira” porque o colega era magro como um

africano. Eu o questionei de que africano e de que África ele falava, porque nem todos

seguem a representação pasteurizada na mídia global de um africano desnutrido e pobre. O

discurso presente no imaginário desse aluno sobre a representação de um africano está

perpassado por preconceitos veiculados por meios de comunicação controlados por grupos

hegemônicos que naturalizam a condição de pobreza.

Nesse sentido, entendi a necessidade de problematizar alguns pontos principais no

percurso de minha prática pedagógica, sendo estes: a aquisição consciente de produtos e

mercadorias, o uso responsável de aparelhos tecnológicos e a compreensão de que o fato de

alguns adolescentes terem acesso ao mercado consumidor, e outros não, é uma construção



17
17

sócio-histórica, legitimada por grupos dominantes. Por isso, comecei a refletir sobre as

possibilidades de realização de atividades na aula de espanhol que contemplassem essas

questões, com a finalidade de promover reconstruções identitárias.

1.2 Justificativa

Esta investigação justifica-se por possuir relevâncias científica e social. Ela advoga

por contribuir no âmbito acadêmico para a construção de outros projetos imbricados na

análise da identidade do adolescente consumidor na pós-modernidade. Além disso, ressalto a

importância da elaboração de pesquisas nessa perspectiva no contexto da sociedade

contemporânea, pois se abre espaço para a construção e reconstrução das identidades de

adolescentes consumidores na sala de aula de língua estrangeira.

Em consonância com o exposto, esta pesquisa possui o seu foco na formação cidadã

dos alunos (BRASIL, 1998a), e ancora-se na proposta de compreensão e ressignificação dos

perfis juvenis de consumo retratados nos quadrinhos. Esse fato permite aos alunos-

participantes da investigação a compreensão das finalidades sociais das tiras cômicas, a fim

de que se expressem acerca do consumo adolescente de forma crítica e reflexiva nos âmbitos

escolar e social.

Este trabalho científico também visa contribuir para que docentes de línguas

estrangeiras, atuantes na Educação Básica, e alunos dos cursos de Letras compreendam a

perspectiva social e cidadã do ensino-aprendizagem de idiomas no ensino regular. Por fim,

esta investigação  torna-se importante por advogar pela presença de atividades  de leitura

relacionadas às questões sociais, como a do consumo adolescente contemporâneo, na prática

pedagógica de língua espanhola.

Alinho-me ao posicionamento de Paraquett (2009b), pois a autora considera

importante a realização de pesquisas sobre temas linguísticos não específicos ao espanhol. Por

isso, torna-se importante “estabelecer o necessário diálogo com as diferentes línguas que se

ensinam e aprendem no Brasil”. (PARAQUET, 2009b, p. 129).  A realização desta

investigação justifica-se pela sua contribuição ao ensino de idiomas na escola regular, não se

restringindo à língua espanhola. Por fim, observo que esta dissertação pode contribuir para

problematizar, na aula de língua estrangeira, a temática das identidades de adolescentes

consumidores na contemporaneidade. No bojo dessa discussão, abre-se a oportunidade para a

existência de espaços pedagógicos que privilegiem a (re)construção identitárias, por meio de
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um olhar reflexivo crítico das identidades representadas não somente em quadrinhos, mas em

diversos gêneros discursivos.

Com base no exposto, realizei uma pesquisa no banco de dados da Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e no Banco de Teses e Dissertações,

no período de 2006 a 2011, a fim de averiguar dissertações e teses relacionadas à construção

de identidades, quadrinhos e o ensino de línguas estrangeiras no âmbito escolar.

Em relação às dissertações e teses sobre identidades culturais e ensino, encontrei

dezessete, perpassadas por diversas filiações teóricas. Para obedecer ao recorte desta pesquisa,

selecionei apenas oito  trabalhos científicos que compartilham alguns pontos  teóricos em

comum com esta investigação.

TÍTULOS AUTOR ANO INSTITUIÇÃO

“Questões de identidade e pluralidade cultural em
livros didáticos de espanhol produzidos no Brasil”
(Mestrado).

Oliveira 2008 Universidade do Estado
da Bahia

“Identidades multiculturais latino-americanas e
ensino-aprendizagem de espanhol como língua
estrangeira: a contribuição da geração Mcondo”
(Doutorado)

Brito 2008
Universidade Federal

Fluminense

“Um olhar discursivo sobre língua, cultura e
identidade: reflexões sobre o livro didático para o
ensino de espanhol como língua
estrangeira”(Doutorado)

Nardi 2007 Universidade Federal
do Rio Grande do Sul

“Identidades Linguísticas e docentes: um estudo de
caso com professoras/es de espanhol em formação
continuada no Estado de Goiás” (Mestrado)

Costa 2011
Universidade Federal

Goiás

“Em torno  da Identidade do Educador Linguístico:
aspectos de sua auto-imagem e auto-estima, suas
concepções e significado social de seu trabalho”.
(Mestrado)

Fabret 2007
Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande

do Sul

“O que dizem as publicidades sobre a mulher:
adequações e inadequações de gêneros” (Mestrado)

Carneiro 2009
Universidade Federal

Fluminense

“Identidades femininas em Todo Superadas, de
Maitena” (Mestrado)

Cabral 2010
Universidade Federal

Fluminense

“Contribuições para a (re)construção das
identidades nas aulas de E/LE no peja: relações
interculturais” (Mestrado)

Ramos 2011
Universidade Federal

Fluminense

Quadro 1: Dissertações e teses sobre identidades, cultura e ensino.
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Com relação ao uso de quadrinhos no processo de ensino/aprendizagem de espanhol,

foram encontradas apenas duas pesquisas, são as que seguem abaixo:

TÍTULOS AUTOR ANO INSTITUIÇÃO

“Um viva à diversidade textual: dos clássicos aos
quadrinhos no ensino da língua estrangeira: livro
didático e HQ no cotidiano do ensino da língua
espanhola”. (Mestrado)

Panaro 2011 Universidade do Estado
do Rio de Janeiro

“Análise comparativa das construções de sentido da
compreensão leitora em espanhol como língua
estrangeira entre alunos do ensino médio”.
(Mestrado)

Varela 2008
Universidade Federal

do Rio de Janeiro

Quadro 2: Dissertações acerca do uso de quadrinhos no ensino de língua espanhola como língua estrangeira.

Parece-me importante o fato de mencionar que busquei trabalhos acadêmicos que

contivessem a palavra “Gaturro”, a fim de averiguar se havia sido feita alguma pesquisa

científica sobre a tira que é alvo desta investigação. Como resultado, nenhuma foi localizada.

Posteriormente, inseri o nome “Maitena”. Encontrei sete resultados, entre dissertações e teses.

Ressalto que nem todas pertencem aos programas de pós-graduação em Letras e Linguística,

também há pesquisas na área de Comunicação. Entretanto, todas elas compartilham um ponto

de contato: o olhar sobre a identidade feminina a partir dos quadrinhos da autora argentina.

Por lecionar há mais de seis anos no sistema público, atuando no segundo segmento do

Ensino Fundamental, percebi a necessidade de realizar uma proposta que perpassasse a

construção da identidade dos adolescentes por meio de quadrinhos usados em minha prática

pedagógica. Frequentemente planejo a realização de bimestres temáticos, relacionados às

diversas questões sociais contemporâneas. A abordagem do 1o bimestre de 2012 para as

turmas do 9o ano foi sobre a “Prática do consumo na sociedade pós-moderna”. A partir de

uma observação mais detalhada sobre os quadrinhos do “Gaturro”, averiguei que o “consumo

adolescente” era um assunto recorrente na construção social desta tira.

Neste trabalho, uso os termos “pós-modernidade” e “contemporaneidade” como

equivalentes, alinhando-me com Tilio (2006), a fim de caracterizar o atual momento sócio-

histórico “para designar a vida contemporânea” (TILIO, 2006, p.27). Aproprio-me também

das terminologias “pós-moderno” e “contemporâneo”, com o objetivo de também identificar

os indivíduos inseridos no presente contexto social. Ancoro-me ainda em Soares (2001 apud,

Tilio, 2006), o qual propõe que os processos contemporâneos de hibridização sejam
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teorizados; o autor ainda ressalta que a pós-modernidade não se caracteriza em uma nova

época da história, ela constitui-se em um recurso que rechaça a diferença simplista entre o

moderno e o tradicional.

Entendo que esta   dissertação pode contribuir academicamente   para   que   se

desenvolvam outras pesquisas, sobre o ensino-aprendizagem de espanhol, balizadas nos três

pilares apresentados a seguir. O primeiro deles é uma maior produção científica acerca dos

quadrinhos, relacionando a compreensão leitora à questão social do consumo. O segundo

ancora-se  na  possibilidade  de  investigações sobre  identidades juvenis por  meio dos

quadrinhos do “Gaturro”; não somente perpassadas pelo ato de consumir, mas também por

outros aspectos sociais, como discussões acerca de práticas identitárias culturais. O terceiro é

ampliação dos estudos relacionados às construções de identidades de adolescentes

consumidores perpassadas por diversos gêneros discursivos na sociedade contemporânea.

1.3 Objetivos e perguntas de pesquisa

Em consonância com o que foi exposto anteriormente, o aspecto social central desta

dissertação enfoca repensar o papel do consumidor juvenil na atual sociedade. Coincido com

o posicionamento de Jorge (2009), para quem a língua estrangeira no âmbito escolar deve

assumir um “valor educativo” (JORGE, 2009, p.164). Para a autora, esse valor está imbricado

na reflexão da maneira pela qual se pode promover uma reflexão sobre a língua e a cultura

maternas, além repensar o significado de ser jovem em diferentes sociedades.

O objetivo aqui proposto é o de construir uma prática pedagógica orientada a discutir a

temática  do consumo adolescente nos quadrinhos do Gaturro, a fim de repensar a

reconstrução das identidades dos alunos-participantes como consumidores. Essa perspectiva

contribui para uma formação cidadã, conforme ressaltam os PCN-LE (BRASIL, 1998b).

Além disso, abre-se espaço para a compreensão de quem são os socialmente

incluídos/excluídos (MOITA LOPES, 2006) desse mercado consumidor. Nesse sentido, as

perguntas norteadoras dessa dissertação são as que seguem abaixo:

 De que maneiras os perfis de adolescentes consumidores são construídos

pelas tiras do Gaturro e em que medida os estudantes se veem

representados nelas?

 De que forma as atividades de leitura podem ser usadas na aula de

espanhol com a finalidade de contribuir para a (re)construção das
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identidades de consumidores dos alunos, assim como para que eles

compreendam a exclusão de alguns adolescentes a diversos bens de

consumo?

1.4 Organização da dissertação

Este trabalho divide-se em seis capítulos: três de referenciais teóricos, um de

metodologia, um de análise e o último de considerações finais. Além disso, ele compõe-se de

introdução, referenciais bibliográficos e anexos.

O capítulo 1, Os Primeiros Percursos, já foi explicitado anteriormente e possui o

objetivo de traçar os caminhos percorridos na elaboração e no desenvolvimento desta

investigação. Após uma introdução breve, explicito as motivações e justificativas norteadoras

deste trabalho. Além disso, apresento os objetivos e perguntas da pesquisa.

O capítulo 2, A identidade e o consumo adolescentes na pós-modernidade, aborda a

construção identitária do adolescente consumidor a partir de suas práticas socioculturais.

Dessa forma, a identidade é vista como fragmentada e fluida, em constante transformação,

sendo ressignificada por   nossas interações sociais, formando-nos como indivíduos

perpassados por múltiplas identidades. Entre elas está a nossa identidade de consumidor

contemporâneo, pois conforme menciona Bauman (2008), a sociedade pós-moderna possui as

suas práticas norteadas pelo ato de consumir, pelas condições de consumo de seus integrantes.

No capítulo 3, Os gêneros discursivos,  a autoria e os quadrinhos, apresento  a

perspectiva dos gêneros do discurso segundo a concepção bakhtiniana, sendo elaborados por

enunciados relativamente estabilizados no cerne social. Conforme ressalta Bakhtin (1979

[1997]), os gêneros são formados por três eixos: o conteúdo temático, o estilo verbal e a

construção composicional, porém todos são indissociáveis. De acordo com a concepção de

gêneros secundários (BAKHTIN, 1979 [1997]), entendo que os quadrinhos integram esta

categoria, pois geralmente são elaborados por meio de diálogos cotidianos, possuindo uma

dinamicidade ancorada nas linguagens verbal e não verbal (VERGUEIRO, 2004).

No capítulo 4, A questão social do consumo e a compreensão leitora no ensino de

espanhol, abordo o processo de ensino/aprendizagem a partir de uma perspectiva

sociointeracionista, conforme defendem os PCN-LE (BRASIL, 1998b). Além disso,

problematizo a importância da discussão em sala de aula sobre uma questão social pertinente

à realidade dos alunos brasileiros (MOITA LOPES, 1996, 2003a), a do consumo, a partir de
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atividades de leitura de quadrinhos. Para esta investigação, a compreensão leitora é

considerada como um processo discursivo orientado à construção de significados sociais por

parte dos interlocutores (BRASIL, 1998, KLEIMAN, 2007, CORACINI, 2002).

No capítulo 5, A metodologia da pesquisa, explicito a construção deste trabalho por

meio da metodologia de pesquisa-ação (THIOLLENT, 1996; MOITA LOPES, 1996;

FRANCO, 2005). O foco de investigação está orientado para a solução de problemas em que

os participantes do processo estejam envolvidos, sendo que os resultados são constantemente

incorporados à ressignificação da práxis pedagógica. Dessa forma, usarei os seguintes

instrumentos para este procedimento: observação participante, diário do professor,

questionário e entrevistas.

O capítulo 6, Reflexões teóricas da prática e práticas da teoria: um mergulho na

ressignificação da práxis, apresenta uma análise das dez questões propostas pelo

questionário respondido pelos alunos- participantes. Posteriormente, há uma apresentação das

quatro tiras utilizadas na proposta pedagógica, assim como análises de cada pergunta das

atividades de compreensão leitora e dos momentos de interação entre o professor-pesquisador

e os estudantes durantes a práxis pedagógica.

Nas Considerações finais, retomo brevemente os pressupostos teóricos norteadores

desta investigação, assim como respondo às perguntas de pesquisa, a fim de negociar os

resultados mapeados e analisados durante processo de elaboração desta investigação.



23
23

2.   A IDENTIDADE E O CONSUMO ADOLESCENTES NA PÓS-MODERNIDADE

Este capítulo está estruturado com a finalidade de problematizar duas questões sociais

pós-modernas urgentes: o conceito de identidade contemporânea, mais especificamente, a dos

adolescentes; e o consumo juvenil. Ancoro-me em filiações teóricas que defendem a formação

da identidade como um processo em constante transformação. Por isso, entendo que existem

diversos perfis de adolescentes com diferentes níveis socioeconômicos. Nesse sentido, deve-

se abrir espaço para que se discuta sobre o tema do consumo nas sociedades globais; seja para

formar cidadãos-consumidores conscientes (CANCLINI, 2006), seja para valorizar a cultura

popular daqueles indivíduos com pouco acesso aos bens de consumo (SANTOS, 2001).

2.1. A identidade adolescente

Nesta dissertação alinho-me à perspectiva de um indivíduo adolescente que tem a sua

identidade formada principalmente por suas práticas sociais e culturais (HALL 2006). De

acordo esse posicionamento, as pessoas apresentam  diferentes  identidades,  marcadas por

distintas práticas sociais que significam e ressignificam as suas vidas constantemente. Por

isso, as identidades não são fixas e pré-estabelecidas, pelo contrário, elas são construídas e

reconstruídas à medida que vivenciamos situações de interação social.

Na contemporaneidade, as identidades culturais passam por uma sensação constante

de deslocamento. Em uma estrutura social deslocada, segundo Laclau (1975), o centro não é

simplesmente substituído por outro, mas por uma pluralidade de centros fugazes, fluidos, de

fronteiras obscuras, movediças ou mesmo inexistentes. Ele não é mais composto por uma

identidade única e ordenada, como era na época Iluminista.

Segundo Hall (2006), a identidade torna-se uma celebração móvel, pois é formada e

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. A ideia da identidade cultural que surge

no interior, dentro da consciência do indivíduo e permanece sempre a mesma, passando

somente por um processo de desenvolvimento, durante toda a vida, torna-se insustentável para

o mundo contemporâneo.

“A identidade é algo formado, ao longo do tempo, através de processos inconscientes,

e não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento”, afirma Hall (2006,
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p.38). Para o autor, a identidade não nasce com o ser humano no momento em que ele é

gerado. Ela funciona de maneira diferente do processo biológico em que todo homem nasce,

cresce, envelhece e morre; pois a identidade não se desenvolve como o corpo, mas sim é

formada através da interação do ser humano com a sociedade.

Foucault (1996) afirma que não é a consciência que cria ou apreende o mundo, e sim

os objetos e os próprios sujeitos são gerados a todo momento a partir das diversas práticas

que os atravessam. Assim, percebo que não há um desenvolvimento da identidade porque não

existem pontos de partida nem de chegada; o ser humano está sempre aprendendo coisas

novas e constantemente relacionando-se com novas práticas sociais.

Hall (2006, p.38) afirma sobre a identidade que “existe sempre algo imaginário ou

fantasiado sobre sua unidade, ela permanece sempre incompleta, está sempre em processo,

sempre sendo formada”. De fato, quando se admite que há a construção de uma identidade

única do sujeito na adolescência, determina-se uma natureza inerente a esta fase do

desenvolvimento humano. Desta maneira, outorgam-se características próprias a qualquer

adolescente, anulando a multiplicidade e a diferença, em detrimento à homogeneização do

sujeito global.

Margaret Mead (1951), afirma que a adolescência é apenas um fenômeno cultural,

gerado por práticas sociais em determinados momentos históricos, manifestando-se de formas

distintas e até mesmo nem existindo em algumas sociedades. Para Ozella (2003), a

adolescência representa um momento construído e interpretado pelos homens, é uma fase

construída historicamente.

Os dois autores acima, alinhados com Hall (2006) e Foucault (1996), ressaltam a

construção da adolescência  a partir de  uma visão sócio-histórica, não como uma etapa

inerente ao desenvolvimento de todos os indivíduos. Eles negam um olhar pasteurizado e

universal dessa fase, rompendo com estereótipos socialmente pré-estabelecidos. Alinho-me

aos postulados do adolescente caracterizado como um ser histórico, “forjado de acordo com

as relações sociais contextualizadas no tempo e no espaço histórico em que ele vive”

(OZELLA, 2003, p. 8).

Na   sociedade atual há   uma   tendência à homogeneização de padrões de

comportamento, por uma maneira de agir global, fruto de uma sociedade capitalista, ávida por

comercializar seus produtos. Contudo, inúmeros grupos de adolescentes fogem a essa

padronização comportamentalista, própria de um sistema globalizado.   Em relação à

identidade adolescente no mundo contemporâneo, é comum observar a veiculação da imagem
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do adolescente remetida a uma tendência dos juvenis norte-americanos, que representam um

modelo de um estilo de vida a ser consumido pelo restante do mundo.

De acordo com McGrew (1992), a globalização se refere àqueles processos, atuantes

numa escala global, que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando

comunidades e organizações em novas combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, em

realidade e em experiência, mais interconectado. Nesse contexto, a figura de adolescente

retratada na sociedade contemporânea capitalista possui uma finalidade política, pois tem

como objetivo transmitir uma visão pasteurizada e padronizada de jovem, principalmente no

que se refere às práticas de consumo.

No bojo desse mundo mais integrado e de prática capitalista, o filósofo Foucault

(1996, p. 8) afirma que “as práticas socais podem chegar a engendrar domínios de saber que

não somente fazem aparecer novos objetos, novos conceitos, novas técnicas, mas também

fazem surgir formas totalmente novas de sujeitos e de sujeito de conhecimento”. Foucault

ressalta o surgimento de um novo tipo de poder, o “poder disciplinar”, que se desdobra ao

longo do século XIX. Esse poder se preocupa com a vigilância, tendo como objetivo

determinar se o indivíduo se comporta ou não como deve, conforme ou não à regra, se

progride ou não, etc. Este novo saber se ordena em torno da norma, a partir da instituição de

modelos que irão guiar os pressupostos presentes, especialmente nas teorias

desenvolvimentistas.

Erikson (1972) afirma que há uma etapa homogênea e universal para todos os sujeitos,

conhecida como adolescência. O capitalismo, por meio da sua sociedade disciplinar vai criar

uma lógica individualista, porque ainda que as instituições que a integrem sejam coletivas,

tais como: igrejas, quartéis e escolas, “suas técnicas envolvem uma aplicação do poder e do

saber que individualiza ainda mais o sujeito...” (HALL, 2006, p. 43). Erikson (1972) divide a

vida humana em oito estágios, com o período da adolescência sendo marcado pelo quinto.

Nessa etapa, o autor defende a posição de que o adolescente adquire a sua identidade

psicossocial e que a partir desse momento a identidade já está formada e consolidada. Ele

desconsidera o caráter heterogêneo das múltiplas identidades adolescentes, rechaçando o seu

construto sócio-historico.

Este novo modelo de sujeito ancorado numa prática neoliberal assegura que o modo

como cada um enfrenta e resolve a fase da adolescência será determinado pelo  próprio

indivíduo. O fato de tornar-se um adulto maduro, participativo no mercado de trabalho, ou um

fracassado social, dependeria somente da capacidade individual de cada sujeito.
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Conforme já foi mencionado, esta investigação enfoca o aspecto da interação com o

meio social como fator primordial para a formação de um indivíduo, sendo ela um fenômeno

cultural, construído na práxis social. Portanto,  posiciono-me contrário à perspectiva de

Erikson (1972), para quem a adolescência era uma etapa homogênea, e alinho-me aos

pressupostos da  psicologia  sócio-histórica (BOCK, 2007; GONÇALVES, 2009), que

considera aquela fase uma construção perpassada por momentos históricos e sociais. De

acordo com Bock (2007), o conceito de adolescência começa a ser construído a partir da

revolução industrial, na sociedade moderna. Ela é uma criação dessa sociedade e de um

sistema capitalista que alterou as formas de produção. No capitalismo houve um incremento

tecnológico no sistema de produção, gerando um aumento considerável no número de

desempregos, já que houve redução da necessidade de mão-de-obra. Por outro lado, houve a

necessidade de empregados qualificados para assumirem os novos postos de trabalhos, e isso

era possível aumentando o período de qualificação dos indivíduos nas escolas.

Bock (2007) ressalta dois aspectos fundamentais para a consolidação do conceito de

adolescência: o primeiro foi a alteração das relações de trabalho, pois o ofício de passar o

labor de pai para filho tornou-se escasso. O segundo foi a mudança da vida agrária para a

urbana. Dessa forma, os filhos passam a se preparar por um período mais longo para o

ingresso no mercado de trabalho por meio da maior permanência na escola. Nos institutos de

educação, eles possuem  uma maior interação social com indivíduos de uma faixa etária

semelhante. Sob este panorama, a sociedade constrói “um novo grupo social com padrão

coletivo de comportamento, a juventude/a adolescência”. (BOCK 2007, p. 68).

A   partir do século XX, principalmente depois da   segunda   metade, há um

fortalecimento do sistema capitalista. Por outro lado, a população mundial estava em pleno

crescimento. Nesse cenário, era interessante a consolidação de um mercado consumidor

adolescente. “A indústria cultural se apropria dos valores e atributos próprios desta fase da

vida e contribui para criar uma cultura adolescente”. (SANTOS, 1996, p. 154). A expressão

“próprios desta fase da vida” refere-se a uma visão homogênea de adolescência criada pelo

mercado consumidor

Observo como fulcral ressaltar que a identidade é uma produção social  (SILVA,

2000), ou seja, não se estabelece naturalmente. Ela origina-se a partir de construções da

sociedade, por meio de indivíduos imbricados em um processo sócio-histórico ao longo da

história da humanidade. As múltiplas identidades (MOITA LOPES, 2003b) que possuímos

são socialmente negociadas. Nesse sentido, as construções identitárias perpassam os âmbitos

sociais e profissionais. Por isso, podemos ser professores, pais, filhos, esportistas, integrantes
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da classe média. Entretanto, muitos indivíduos não se enquadram nessas características, por

isso, a identidade se produz a partir da diferença.

Na concepção de Silva (2000, p.73), a identidade e a diferença são naturalizadas e

essencializadas na diversidade. O essencialismo vai ao encontro de uma visão neoliberal e

global, pois ao se respeitar a diversidade, tolera-se a existência do diferente, mas não se

questionam as razões dessas diferenças, nem como elas foram socio-historicamente

construídas. Em consequência dessa visão pasteurizada das diferenças, cristalizam-se também

as imagens de desigualdades sociais e dos excluídos da sociedade. No processo de

globalização, a condição de pobreza é naturalizada, não problematizada. Nessa visão, o olhar

político deve mediar o trabalho do professor de línguas estrangeiras, porque ele deve

compreender a sala de aula como um espaço social constituído pela heterogeneidade

identitária, inclusive do próprio docente.

É comum a mídia veicular representações de adolescentes de classe média, basta

observar novelas como “Malhação”, transmitida pela TV Globo há aproximadamente quinze

anos. No cenário da trama, predominam adolescentes mais privilegiados economicamente.

Para Bock (2007), é importante criticar a perspectiva naturalizante, pois esta homogeneização

não contribui para a negociação de uma postura crítica, assim como inviabiliza a construção

de políticas sociais para a juventude.

Lozano (2003) destaca três instituições sociais como responsáveis pela  produção

central do conceito de adolescência, ou seja, a quem socialmente é tratado por adolescente.

Segundo a autora, a primeira delas refere-se às instituições de socialização; entre estas estão a

família, o bairro, a escola, a comunidade etc. Ainda nesse primeiro grupo, ela ressalta as

relações sociais que surgem em seu contexto, como o respeito, a subordinação e os conflitos.

Segundo  a autora, determinam-se as estratégias institucionais  no relacionamento com  os

adolescentes, assim como as estratégias dos adolescentes.

O próximo grupo de instituições relaciona-se àquelas responsáveis por definir as

normas e os aspectos jurídicos que definem o adolescente. Estas instituições regulam e

estabelecem o significado social do que representa “ser adolescente”, com os seus respectivos

direitos e deveres. Um exemplo é o estabelecimento da idade penal dos jovens, que difere

entre países. Em alguns estados dos Estados Unidos, entende-se que um jovem de 16 anos

pode ser criminalmente responsabilizado por seus atos, sendo até mesmo preso, se for o caso.

No Brasil, entretanto, essa idade mínima é de 18 anos. Nesse sentido, observo mais uma vez

que a “adolescência” é socialmente construída pelos indivíduos que integram um determinado
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contexto social e que a própria definição do que é “ser adolescente”, em um contexto legal, é

socialmente diversa.

A autora também destaca os bens de consumo no papel de norteadores do conceito de

juventude. Ela afirma que dentre os conjuntos de instituições que impactam a juventude estão

Os bens simbólicos, culturais e de consumo; as empresas que os produzem e
o imaginário construído em torno deles. Deve-se ressaltar que, diferente de
outras instituições, estas se estabelecem a partir da imagem do adolescente
como sujeito ativo e apresenta modelos que ampliam   a gama de
possibilidades para as diferentes expressões e identidades da população
jovem. (LOZANO, 2003, p. 7) (Tradução minha / Grifo meu).

Bock & Liebesny (2003) também se alinham ao posicionamento da constituição da

adolescência a partir dos produtos e hábitos construídos pelo mercado consumidor. Segundo

elas:

As roupas, os hábitos, as gírias, as grifes são agora universais. Os grupos de
jovens nas comunidades locais recebem quase que de imediato a informação
sobre as referências americanas e europeias. As culturas locais são
desvalorizadas. Os modelos vão se universalizando ou seguindo um mesmo
padrão dominante (no momento atual,   o americano).   (BOCK &
LIEBESNY, 2003, p. 212). (Grifo meu).

As autoras convergem para  o alinhamento de  uma  perspectiva comum, pois

reconhecem a  influência  das indústrias culturais, assim como a  de  suas respectivas

mercadorias no processo de significação da identidade adolescente. As duas expressões

grifadas nas citações acima se complementam. Na primeira, a autora explicita as diferentes

expressões e  identidades da  população jovem; na  segunda, as autoras comentam sobre

modelos forjados sob um mesmo padrão dominante.

Gonçalves (2009) reitera   a   importância   da compreensão social das diversas

concepções de adolescência predominantes em um contexto social, pois o fato de conhecê-las

possibilita abrir ou negar um espaço para discussão de posicionamentos críticos acerca desse

fenômeno. Dessa forma, é importante o conhecimento, a observação e a reflexão sobre os

diferentes significados sociais que representam os adolescentes enquanto indivíduos socio-

historicamente situados. As significâncias sociais constitutivas dos juvenis das classes mais

abastadas não são as mesmas que conferem características aos que estão à margem, aos

excluídos sociais (MOITA LOPES, 2006).

Para Silva (2000), a legitimação de uma identidade como a norma torna-se uma das

formas mais sutis e privilegiadas de hierarquizar as identidades e as diferenças. Para o autor, o
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ato de normalizar um determinado tipo identitário significa atribuí-la todas as características

positivas em comparação às demais, que serão sempre inferiores a ela. Ele ainda ressalta que

“a força da identidade normal é tal que ela nem se quer é vista como uma identidade, mas

como a identidade” (SILVA, 2000, p. 83).

Silva (2000) ainda assegura que a identidade considerada como “a norma” é tão

fortemente homogeneizante que ela se torna invisível. Nessa perspectiva, é um fator

preponderante para o mercado global construir e reforçar imagens padronizadas de

adolescentes, já que “a identidade normal é natural, desejável, única”. (SILVA, 2000, p. 83).

A identidade não é fixa e única; ela é móvel, fragmentada. De fato, nos significamos como

consumidores a partir dela na medida em que participamos em maior ou menor medida do

mercado de consumo. No próximo item abordo mais claramente a influência do consumo na

sociedade contemporânea, enfocando na perspectiva adolescente.

2.2. O consumo adolescente

Torna-se inegável o poder da sociedade de consumo na contemporaneidade.

Constantemente, os indivíduos são convocados a consumir diversos objetos. Os inúmeros

produtos vendidos pela internet, televisão, no shopping ou nas lojas de rua apresentam

frequentemente modelos e desenhos diferenciados, despertando o interesse do público alvo.

Em seu livro, “Vida para Consumo”, Bauman (2008) afirma que o consumo tornou-se

a parte central das sociedades contemporâneas, diferente das sociedades antigas, que tinha

como o foco a  produção. A grande  tecnologia  presente  nas produções de  mercadorias

deslocou o papel do cidadão de produtor para consumidor, pois as máquinas industriais

assumem o posto de produtoras.

Nesse sentido, muitas estratégias comerciais são usadas para interpelar o cidadão a

consumir, usando as diferentes mídias. O objetivo é que o desejo do consumidor nunca esteja

satisfeito, porque se ele se satisfaz, corre-se o risco de perder um potencial comprador.

Segundo Bauman,“um desejo satisfeito seria  também o prenúncio de  uma catástrofe

iminente”. (BAUMAN, 2008, p.21)

Vivemos em uma sociedade pós-moderna, dessa forma “grande parte das ações nas

sociedades pós-modernas está voltada para orientar o desejo, não na forma de pura regulação,

mas de incentivo à fantasia, ao gosto, aos cuidados consigo mesmo” (COSTA, 2009, p. 76).

Alinho-me ao posicionamento da autora, pois creio que a sociedade contemporânea incentiva

o consumo de forma exagerada e inconsequente.
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O foco das empresas é promover algo além do desejo, pois o ato de desejar poderia

demorar um tempo para ser desenvolvido no consumidor. Dessa maneira, a lógica

mercadológica do capitalismo contemporânea incita  o indivíduo somente ao “querer”.

Entendo, assim, que o importante é a aquisição do produto, apenas para tê-lo, sem a

necessidade de despertar o desejo por ele. Promover somente o desejo, já não é uma estratégia

eficaz, uma vez que o consumidor se saciaria com a compra do produto.

Observo uma sociedade convocada não somente a ser consumidora, mas sim para ser

consumista. Para Bauman, “o consumismo não se refere à satisfação dos desejos, mas à

incitação do desejo por outros desejos, sempre renovados, preferencialmente do tipo que não

se pode, em princípio, saciar” (BAUMAN, 2008, p.121). Há, de acordo com este ponto de

vista, uma efemeridade em relação às mercadorias consumidas, porque assim como o

“querer” é mais instantâneo que o “desejo”, o ato de descartar também ocorre mais

rapidamente que o ato de preservar e valorizar o produto.

Para Costa (2009), a sociedade de consumidores tem a finalidade de moldar as nossas

ações de acordo com os seus interesses, usando estratégias para alcançar os seus objetivos.

Entendo que essa modelagem alcança todas as faixas etárias, porque o mercado consumidor

convida a todos a participarem da prática consumista.

Vivemos em um contexto social organizado em torno do consumo. Nesta sociedade já

não prevalece a necessidade de obtenção de um bem realmente importante pelo indivíduo,

mas sim que ele seja incitado a desejar e até mesmo a querer os produtos, que em muitos

casos usará poucas vezes. Essa prática começa cedo com as crianças de famílias abastadas,

porque desde novas já possuem inúmeros brinquedos em seus quartos, utilizando-os poucas

vezes. Assim, a criança aprende rapidamente a técnica do descarte, ela é convocada a viver

nesta sociedade antes mesmo de aprender a falar.

Na sociedade pós-moderna não se consome somente para suprir necessidades, pois

conforme já abordei neste trabalho, o consumo se transformou no eixo norteador social.

Assim, como aponta Ignácio o ato de consumir  tornou-se  um “identificador  social”

(IGNÁCIO, 2009, p.47). O valor já não é inerente à materialidade do objeto, mas sim ao que

ele significa para determinada sociedade. Portanto, no cenário global, mais importante que a

aquisição do objeto, é o valor representado socialmente por ele.

Dessa forma, praticamente todos estão enredados na teia do consumo e são

constantemente convocados a participar deste sistema, comprando diariamente mercadorias

que são consideradas os últimos lançamentos. Esta estrutura interpela constantemente os
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indivíduos, principalmente às crianças e aos jovens, que vivem em um mundo “teleguiado”

(IGNÁCIO, 2009, p. 47).

Portanto, torna-se importante dizer que produtos intensa e efemeramente desejados por

crianças e jovens não tem valor em si, o seu valor de mercado advém das interações

socioculturais a que estão submetidos. O fato de possuir roupas, mochilas de marca e

eletrônicos de última geração torna  os jovens participantes de determinados grupos,

assumindo “posições e funções sociais” (IGNÁCIO, 2009, p. 47)

De acordo com o posicionamento desta investigação, as identidades são fluidas e estão

em constante mudança. Observo haver uma relação direta entre o consumo e a identidade,

porque a forma como consumimos representa uma de nossas múltiplas identidades, a de

consumidor. Na sociedade atual, esta identidade fluida está constantemente sendo interpelada

pelo ato de consumir.

As mercadorias assumem a sua efemeridade por duas vertentes. A primeira é a do

indivíduo que quer tê-la a fim de construir uma significação em grupos sociais a partir da

posse de determinado produto. A segunda é dos próprios estabelecimentos comerciais, que

promovem a seguinte situação: “leve o velho à loja, e ela se encarregará de livrá-lo desse

incômodo do passado” (COSTA, 2009, p. 37). O descarte é incentivado constantemente pelo

mercado consumidor, sendo um meio pelo qual o consumidor encontra o “percurso livre” para

alcançar a finalidade do consumo; este ciclo renova-se ininterruptamente no cerne da

sociedade contemporânea. Nesse contexto, os adolescentes configuram-se como um forte alvo

das indústrias culturais e simbólicas.

Nesse sentido, paradigmas de consumo construídos de acordo com um padrão

mercadológico hegemônico também possibilitam a constituição de diversas identidades. Estas

identidades de consumidores adolescentes geralmente estão alinhadas sob um mesmo padrão

e “adaptadas” às especificidades e estilos identitários dominantes. Os tênis, as calças e as

roupas de marcas atendem aos anseios de quem gosta de rock, pop, sertanejo, rap, música

country etc. Por isso, as essências  mercadológicas  são as  mesmas, apenas  os rótulos  se

modificam.

Por  outro lado, imbricadas nesse contexto social contemporâneo, as indústrias

culturais produtoras dos bens de consumo têm como objetivo alcançar não somente as elites,

mas também outras classes sociais. As mercadorias despertam o desejo, o querer em todos

aqueles que possuem condições de serem convocados e legitimados como consumidores.

O mercado consumidor também tenta seduzir aqueles indivíduos integrantes da classe

baixa. De acordo com Bauman (2000), o termo “classe baixa” reconhece a mobilidade de uma
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sociedade em que as pessoas estão em um contínuo movimento. Por isso, ainda que estes

indivíduos se encontrem na parte inferior da pirâmide social, é possível haver uma ascensão

socioeconômica, com o consequente abandono da sua situação transitória de inferioridade.

Nesse cenário pós-moderno, Nunes (2007) ressalta  que os padrões de consumo

também são adaptados às pessoas de baixo poder aquisitivo. Em relação aos adolescentes, o

autor citado ressalta que “a dimensão estética da vida é tratada, nessa faixa etária, como

determinante para a sua inserção no grupo mais amplo” (NUNES, 2007, p. 655). Para ele, os

juvenis de baixa renda não consomem prioritariamente pensando em uma ascensão social,

mas sim na possibilidade de pertencimento a um grupo que compartilha objetos simbólicos

semelhantes.

Parece-me relevante enfocar o cenário descrito acima, porque a minha pesquisa se

realiza no espaço de uma escola pública municipal. Ainda que nem todos os alunos sejam de

classe baixa, uma parcela considerável deles se encontra nela. Este pertencimento

socioeconômico não os exclui de serem consumidores, pois é possível a existência de

adolescentes de classe baixa  que consumam além de  suas condições financeiras. Esta

condição  pode servir para que tanto  os estudantes  investigados nessa pesquisa como  os

demais adolescentes de classe baixa que consomem acima de suas realidades econômicas,

possam adquirir uma sensação de aceitação e de pertencimento sociais cada vez maiores.

No bojo dessa perspectiva, advogo pela importância da compreensão do papel social

ocupado pela prática de consumir, já que o consumo “serve para pensar” (CANCLINI, 2006,

p. 35). Alinho-me ao posicionamento do autor, porque devemos refletir sobre os produtos que

compramos, assim como a água e a energia que consumimos. Dessa forma, independente da

classe social a qual pertence o adolescente, é importante fazê-lo pensar criticamente acerca da

aquisição de determinados produtos, assim como incitá-lo a refletir sobre o significado social

mais amplo da palavra “consumo”, que também está relacionada a questões ambientais; como

o uso adequado da água e da energia elétrica e com questões sociais emergentes na

contemporaneidade, como o consumo excessivo de horas de uso de aparelhos eletrônicos e de

navegação na Internet.

Canclini (2006) se posiciona a favor de uma articulação entre o consumo e o exercício

da cidadania. Para o autor, deve-se entender que o mercado consumidor não se apresenta

como um simples local de troca de produtos, mas sim como um espaço onde se realizam

“interações socioculturais mais complexas” (CANCLINI, 2006, p. 70). Essa complexidade

sinalizada pelo autor ancora-se no  significado mercantil  e sociocultural  que os  produtos
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adquirem na sociedade. Ele explicita alguns preceitos básicos para que ocorra a reflexão

cidadã da prática do consumo. Na sequência, elenco estes aspectos abordados pelo autor:

a) uma oferta vasta e diversificada de bens e mensagens representativos da
variedade internacional dos mercados, de acesso fácil e equitativo para as
maiorias; b) informação multidirecional e confiável a respeito da qualidade
dos produtos, cujo controle seja efetivamente exercido por parte dos
consumidores, capazes de refutar as pretensões e seduções da propaganda; c)
participação democrática dos principais setores da sociedade civil nas
decisões de ordem material, simbólica, jurídica e política em que se
organizam os consumos: desde o controle de qualidade dos alimentos até as
concessões de estações de rádio e canais de televisão, desde o julgamento
dos especuladores que escondem produtos de primeira necessidade até os
que administram informações estratégicas para a tomada de decisões.
(CANCLINI, 2006, p. 70).

O autor apresenta uma “política social do consumo”, pois defende a participação da

sociedade nas tomadas de decisões acerca do ato de consumir em seu sentido amplo. Dessa

forma, o fato da sociedade participar politicamente, agindo de forma decisiva e ativa sobre as

mercadorias e serviços que consome pode contribuir para promover uma reflexão e

posicionamento dos indivíduos no seu papel de “cidadãos-consumidores”. Por fim, esse fato

contribuirá para a existência de sujeitos conscientes na prática do consumo de mercadorias e

serviços, com posicionamentos autônomos e reflexivos, regulando o mercado consumidor, e

não estando submetidos àquilo “que o mercado regula” (CANCLINI, 2006, p. 71).

Conforme já abordei anteriormente, segundo a perspectiva de Bauman (2000), o

consumo recruta consumidores de todas as classes sociais; sejam os integrantes da classe mais

alta, da classe média ou da classe baixa. Entretanto, há alguns indivíduos que não estão no

alvo desse mercado, eles são a população pertencente à “subclasse” (BAUMAN, 2000, p.

155). De acordo com o autor, estes indivíduos encontram-se abaixo da classe mais pobre, são

socialmente marginalizados. O sociólogo polonês afirma que o termo subclasse “evoca a

imagem de um agregado de pessoas que foram declaradas fora dos limites em relação a todas

as classes e à própria hierarquia de classes, com poucas chances e nenhuma necessidade de

readmissão (...)” (BAUMAN, 2000, p. 156).

Esses indivíduos encontram-se à margem da sociedade, eles não são convocados pela

indústria de bens de consumo porque não estão integrados à posição socioeconômica de

consumidores. Em uma reflexão com a finalidade de caracterizar quem são e onde estão os

adolescentes integrantes dessa subclasse, encontro-me com a dificuldade de defini-los entre os

inúmeros que vivem em situação de rua, os que são enredados pelas teias do trabalho infantil,
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aqueles que se prostituem e se drogam, os que morrem todos os dias de inanição etc. Eles

estão espalhados pela sociedade de consumidores, sem direito a participar dela, são os

“consumidores falhos” (BAUMAN, 2000, p. 158).

Há uma gama de consumidores adolescentes falhos ao redor do mundo, porém eles se

encontram do “mesmo lado da moeda”. Essa unidade da multiplicidade refere-se à

personificação da condição de marginalização e da pobreza presente em cada indivíduo. Para

Canclini (2009), há modos peculiares de marginalização social juvenil; como as formas

particulares de desamparo e desintegração. As crianças e adolescentes representantes da

“subclasse” não são importantes para o sistema capitalista, pois não consomem as suas

mercadorias.

A globalização produz um discurso de que todos os indivíduos possuem as mesmas

condições de consumo. Entretanto, por mais que essa falácia seja divulgada para todas as

classes sociais, a “subclasse” não pode consumir. Por outro lado, o mercado global também

reserva um papel no cenário globalizante para a “subclasse”. Os seus integrantes possuem

direitos negados de atuarem como consumidoras, mas podem ser consumidos pelas classes

sociais.

A compra de mercadorias “é revestida de uma aura de ato político” (COSTA, 2009,

p.31). Para Costa (2009) são diversos os produtos que trazem estampado aqueles que são

socialmente excluídos. Observo que não somente os excluídos sociais se encontram em

estampas de camisetas, bonés, pôsteres e cartões, mas também os que estão economicamente

fora do processo de consumo, como crianças e adolescentes indigentes  e os explorados

sexualmente.

Nesse contexto global, como ressalta Costa (2009), não se questiona a razão de alguns

grupos terem se tornados excluídos, deficitários, carentes e excêntricos, nem se pergunta por

que precisam de ajuda, proteção e tolerância. O sistema global e capitalista atua de forma a

naturalizar a pobreza e a miséria, vendendo-as como uma mercadoria, ressaltando que a

compra de produtos com a estampa da “subclasse”, pelos consumidores, contribuirá para a

elaboração de políticas inclusivas, assim como o aumento da responsabilidade social.

Os consumidores acreditam ter contribuído socialmente para a melhoria da situação

dos marginalizados. Contudo, essa é a ideia vendida pela política neoliberal e consumida por

muitos indivíduos, pois ao mesmo tempo em que o mercado global comercializa os produtos

com a imagem da subclasse, não promovem uma real política de reflexão do “status quo”

social dos que estão à margem no processo global.
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Conforme já foi exposto, os juvenis que vivem à margem social pertencem ao grupo

da subclasse, portanto, não podem ser consumidores nessa sociedade contemporânea. Por

isso, para esse grupo, não há a possibilidade da existência da figura do “cidadão-consumidor”

consciente. De acordo com Santos (2001), nunca houve a figura do cidadão no Brasil, porque

os ricos e a classe média sempre quiseram privilégios e os pobres jamais tiveram acesso à

cidadania.

Alinho-me ao posicionamento de Santos (2001) quando ele afirma que o mundo pode

ser de uma maneira diferente, ou seja, pode haver “outra globalização” (SANTOS, 2001,

p.20). Segundo o autor citado, para que isso ocorra, é importante haver uma cooperação

horizontal entre os povos. É necessário ocorrer uma integração solidária em todos os campos:

econômico, cultural e social. Para ele, é importante a existência de uma verdadeira

sociodiversidade que privilegie as culturas populares. Recentemente ocorreu na Bolívia uma

iniciativa com o intuito de colaborar para a existência dessa perspectiva explicitada por Santos

(2001).

Em 2002 fechou-se o último dos oito restaurantes da cadeia McDonald´s que foram

abertos naquele país. Uma das razões pelas quais essa empresa multinacional foi à bancarrota

na nação latino-americana deve-se ao fato da relação que o povo boliviano possui com a sua

gastronomia1. Naquela nação, designa-se muito valor à culinária local, aos temperos e aos

pratos típicos.

A construção da identidade do povo boliviano também é perpassada pela apreciação

da gastronomia típica. Entretanto, a valorização dessa identidade cultural boliviana não se

restringe somente ao público adulto, mas também afeta os adolescentes. Nesse cenário, um

rápido olhar para restaurantes da rede McDonald´s no Rio de Janeiro, Estado em que vivo e

onde a pesquisa foi realizada, aponta a presença de vários adolescentes comportando-se como

consumidores vorazes de sanduíches com alto valor calórico e pouco saudáveis.

A proposta desta dissertação está alinhavada sob dois pilares relativos ao consumo

adolescente. O primeiro deles tem como finalidade promover a reflexão e a conscientização, a

fim de que os alunos adolescentes exerçam a sua cidadania por meio da prática do consumo

consciente, conforme defende o tema transversal “Trabalho & Consumo” (BRASIL, 1998c),

doravante PCN-TC. O segundo advoga pela compreensão da existência de grupos de

1 Para maiores informações, acessar o vídeo “¿Por qué quebró Mc Donald´s?”, disponível em
www.youtube.com/watch?v=O32wduJQGLI
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adolescentes que são socialmente excluídos, com a finalidade de outorgar uma voz social aos

grupos marginalizados.

A mídia  possui um papel fundamental neste apelo ao consumo adolescente. Os

diversos meios de comunicação; jornais, revistas, televisão e internet incitam constantemente

o adolescente à prática do consumo. Os meios de comunicação constroem a imagem de um

adolescente consumidor de classe média, ressaltando ser este o padrão social hegemônico e

que deve ser seguido por todos os juvenis. Para a representação desta figura homogênea, as

indústrias de bens de consumo se apropriam dos diversos gêneros discursivos socialmente

construídos. No próximo capítulo caracterizo os gêneros discursivos sob a perspectiva da sua

função social, usando os pressupostos teóricos de Bakhtin ([1979] 1997).
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3.      OS GÊNEROS DISCURSIVOS, A AUTORIA E OS QUADRINHOS

Este capítulo está dividido em três momentos. No primeiro deles abordo a concepção

de gêneros discursivos de acordo com a concepção bakhtiniana, considerando-os construtos

sócio-históricos relativamente estabilizados no cerne social, sendo perpassados por três

dimensões constitutivas: o tema, o estilo verbal e a construção composicional. Na sequência

abordo a questão da autoria nos gêneros discursivos, vinculando-a ao posicionamento de

valores do “eu” autor. Por fim, ressalto algumas características de composição da arte

sequencial dos  quadrinhos, assim como explicito  a sua relevância para a abordagem de

questões sociais contemporâneas em sala de aula.

3.1. Os Gêneros Discursivos na perspectiva de Bakhtin

De acordo com Bakhtin (1979 [1997], p.280), os gêneros discursivos são tipos

relativamente estáveis de enunciados. Estes enunciados podem realizar-se de uma forma

escrita ou oral. Eles configuram-se também como uma forma de agir socialmente. Os gêneros

são dinâmicos e nascem de inovações socioculturais, porque na medida em que a tecnologia

avança, surge também a necessidade de criar outros gêneros, e/ou modificar os já existentes

para atender a novos objetivos. Nessa concepção, o uso da língua não acontece de forma

abstrata, em um vácuo social, pois ele se realiza por meio de gêneros discursivos.

Para Bakhtin (1934 [2002]), a língua não possui formas neutras, que não pertencem a

ninguém, pois nela manifestam-se intenções, opiniões plurilíngues, ou seja, diferentes vozes

sociais. Isso acontece porque ao longo dos séculos as gerações de indivíduos das mais

diferentes camadas sociais e idades posicionaram-se sociodiscursivamente por meio da

linguagem. Por isso, nos diversos momentos históricos há o entrecruzamento de discursos,

que por sua vez originam novas vozes sociais. Nesse sentido “em cada momento histórico da

sua existência  histórica, a  linguagem é  grandemente  pluridiscursiva” (BAKHTIN, 1934

[2002, p. 98]).

Na perspectiva bakhtiniana (1979 [1997]), todos os indivíduos se comunicam

socialmente por meio dos gêneros discursivos. Dessa forma, uma interação social que envolva

a linguagem, em qualquer época, é constituída por outros discursos socio-historicamente

construídos. A linguagem se materializa em configurações genéricas, ou seja, configurações

de gêneros discursivos. Sob tal consideração, os gêneros são constituídos por uma

“dialogicidade interna”. (BAKHTIN, 1930 [1997, p. 93])
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Esta dialogicidade materializa-se sob duas vertentes nos gêneros do discurso: de uma

forma mostrada, por meio de referências explícitas à voz social ou de uma maneira que se

relaciona ao já-dito discursivo, à “memória discursiva” (FARACO, 2009, p. 59). Neste último

caso, até mesmo quando se acredita estar criando algo inédito, há a presença de um ou vários

discursos que, possivelmente serviu ou serviram de base ou inspiração. Muitas vezes isso

acontece inconscientemente.

Para Bakhtin, os gêneros podem ser primários ou secundários: os primeiros referem-se

aos gêneros do cotidiano. Eles constituem-se de uma “comunicação verbal espontânea”

(BAHKTIN, 1979, [1997, p. 282]) e podem ser orais ou escritos; tais como cartas, bilhetes,

diálogos, avisos, notas etc. Os gêneros secundários são construídos em contextos culturais

mais complexos; exemplos disso são as produções artísticas, o teatro, o romance etc. De uma

forma geral, eles materializam-se em produções escritas.

Sob tal perspectiva, alguns gêneros secundários são constituídos pelos primários,

porque um romance, por exemplo, é elaborado a partir de muitos diálogos cotidianos. Nestes

casos, os primários passam a não possuir uma relação “imediata com a relação existente e

com a realidade  dos enunciados alheios” (BAKHTIN, 1979, [1997 p. 283]). Nessa

perspectiva, os diálogos somente se integrariam à realidade social a partir da totalidade do

romance, que se enquadra na vida literário-artística, não na cotidiana.

As tiras em quadrinhos, objeto de estudo da nossa investigação, são gêneros

secundários. Elas se encontram, segundo a perspectiva bakhtiniana, em consonância com a

produção artística e geralmente são construídas a partir de um gênero primário: o diálogo

cotidiano. Entretanto, também há a presença de outros gêneros que circulam no cotidiano

social: o aviso, o bilhete, o cartaz, a placa de publicidade etc. Por isso, a composição dos

quadrinhos se apropria de alguns gêneros primários, ressignificando-os naquele gênero

secundário. Isto se deve ao fato de os quadrinhos representarem, em muitos casos, ambientes

informais do cotidiano social.

Sob tal consideração, os gêneros do discurso se concretizam por meio dos textos, ou

seja, os textos são acontecimentos discursivos. Os locais onde esses inúmeros textos circulam

são os domínios discursivos (discurso educacional, jornalístico, jurídico etc). Portanto, cada

gênero discursivo possui seu domínio discursivo específico e em cada domínio existem

múltiplos gêneros. Assim, os objetivos e as formas dos gêneros variam de acordo com o local

onde estão inseridos, produzindo diferentes discursos, que são institucionalmente marcados

nas diversas “esferas da atividade humana” (1979 [1997, p. 279]).
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De acordo com a teoria bakhtiniana, os tipos relativamente estáveis de enunciados

materializam-se em gêneros discursivos, que fazem parte da atividade humana na sociedade.

Para Bakhtin (1979 [1997]), a sociedade se organiza em esferas, e estas possuem os seus

gêneros com um maior ou menor grau de estabilização. Os gêneros estão presentes nas

diversas esferas sociais; entre elas a do trabalho, a cotidiana, a artística, a jornalista e a

educacional.

Os quadrinhos situam-se originalmente nas esferas jornalística e artística, porque em

uma parte considerável são produzidos para integrarem-se à seção de “humor” dos jornais.

Além disso, alguns deles possuem produções em formatos de revistas. Entretanto, esta

pesquisa não objetiva a análise dos quadrinhos nas esferas acima citadas, mas sim na esfera

educacional. Ao trabalhar com diferentes gêneros em sala de aula, entre eles as tiras cômicas,

o professor irá abordá-las na esfera educacional, não mais na artística ou jornalística. Por isso,

torna-se importante a elaboração de uma proposta didática sob a perspectiva da compreensão

sociodiscursiva dos gêneros.

Esta prática pedagógica permite ao estudante entender a formação sociocultural dos

gêneros pertencentes a diferentes esferas da sociedade, com distintas finalidades discursivas.

Portanto, em relação ao meu objeto de estudo, realizo uma pesquisa-ação em sala de aula

(conf. cap. 5) a fim de averiguar se os quadrinhos do Gaturro contribuem na construção de

uma identidade padronizada de adolescente consumidor global ou abrem espaço para a

discussão sobre o consumo consciente na sociedade contemporânea.

Segundo Bakhtin (1979 [1997]), os gêneros do discurso apresentam três dimensões

que se relacionam em todo enunciado: o conteúdo temático, o estilo e a construção

composicional; estes elementos são “marcados pela especificidade de uma esfera de

comunicação” (1979 [1997, p. 279]). O conteúdo temático pode ser compreendido como o

assunto do qual o enunciado vai tratar; conteúdo ideologicamente afetado que se torna dizível

por meio dos gêneros. Já a construção composicional se refere aos elementos das estruturas

discursivas e semióticas que compõem um texto pertencente a um gênero. Por fim, o estilo

remete a questões individuais e genéricas de seleção: vocabulário, frases, gramática etc. Na

sequência, explicitarei de  maneira  mais detalhada cada  um deles. Torna-se importante

ressaltar que esses elementos não funcionam de forma autônoma, um está diretamente ligado

ao outro, são interdependentes, num processo dialógico-discursivo.

O estilo é indissociavelmente vinculado a unidades temáticas determinadas
e, o que é particularmente importante, a unidades composicionais: tipo de
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estruturação e de conclusão de um todo, tipo de relação entre o locutor e os
outros parceiros da comunicação verbal (relação com o ouvinte, ou com o
leitor, com o interlocutor, com o discurso do outro etc). (BAKHTIN, 1979
[1997, p. 285]).

Em relação ao estilo, Bakhtin (1979 [1997]) afirma que quando há a passagem de um

gênero a outro, por exemplo, de um primário a um secundário, há uma mudança além da

“ressonância” (BAKHTIN, 1979 [1997, p. 286]) do estilo verbal, ou seja, do lugar em que ele

se materializa. Para o autor, “destrói-se” um gênero e “constrói-se” outro.

Para exemplificar o que foi exposto acima, uso o gênero discursivo de análise desta

dissertação: os quadrinhos. Eles frequentemente são produzidos a partir de um estilo verbal

presente no gênero primário diálogo; seja na língua portuguesa, espanhola, ou em qualquer

outra. Por isso, o diálogo cotidiano geralmente possui um estilo verbal mais coloquial, com

construções léxico-verbais simplificadas, peculiares aos eventos do dia-a-dia. Entretanto, se

este estilo for usado no gênero quadrinhos, passará a integrar um gênero secundário. Dessa

forma, “destrói-se”  o gênero primário  diálogo  do cotidiano  e “constrói-se”  o gênero

secundário quadrinhos. Nesse contexto, o estilo verbal tem o seu lugar de materialização

alterado.

Bakhtin (1979 [1997]) afirma que a comunicação verbal na língua é sempre marcada

pela individualidade e pelo contexto.  Nesse sentido,  o autor de um determinado gênero

discursivo expressa as suas marcas autorais no seu estilo de escrita como reflexo da sociedade

contemporânea em que está inserido. Conforme já foi exposto, as três dimensões formadoras

dos gêneros são indissociáveis. Por isso, o estilo está diretamente imbricado com a construção

composicional. Eles se constituem a  partir  de  perguntas como: “A quem se  dirige o

enunciado? Como o locutor (ou o escritor) percebe e imagina seu destinatário? Qual é a força

da influência deste sobre o enunciado?” (BAKHTIN, 1979 [1997, p. 321]). O autor-locutor ou

ator-escritor dos diversos gêneros discursivos, pelos quais nos comunicamos socialmente

precisam sempre refletir sobre quem é/são o(s) seu(s) destinatário(s). Em se tratando de

quadrinhos, esta preocupação do autor estará representada por dois tipos de linguagens: a

verbal e a não verbal.

Nessa perspectiva, sob a dimensão da construção composicional, uma palavra

representada graficamente de uma forma ampliada pode significar um grito, um choro, um

susto, uma lamentação etc. A presença de personagens ao fundo ou à frente das tiras possuem

diferentes significações sociais, assim como as cores dos ambientes e dos objetos expostos em
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cada quadrinho. Por isso, toda esta composição do gênero discursivo histórias em quadrinhos

deve adequar-se ao perfil do público alvo, leitor modelo, imaginário do autor.

Para Bakhtin (1979 [1997, p.356]), os enunciados sempre possuem destinatários, por

isso, os autores das produções verbais esperam sempre uma compreensão responsiva de seus

interlocutores. A necessidade  da atitude responsiva  não significa que  o leitor/ouvinte

concorde com os discursos produzidos, pois  os posicionamentos do discurso também

produzem embates e negociações entre autores e interlocutores. As produções verbais e as

atitudes responsivas somente são possíveis porque a comunicação se estabelece por meio de

uma relação dialógica. Esta relação possui uma amplitude maior que a fala dialógica.

O diálogo real (conversa comum, discussão científica, controvérsia política
etc.). A relação existente entre as réplicas de tal diálogo oferece o aspecto
externo mais evidente e mais simples da relação dialógica. Não obstante, a
relação dialógica não coincide de modo algum com a relação existente entre
as réplicas de um diálogo real, por ser mais extensa, mais variada e mais
complexa. Dois enunciados, separados um do outro no espaço e no tempo e
que nada sabem um do outro, revelam-se em relação dialógica mediante uma
confrontação do sentido, desde que haja alguma convergência do sentido.
(BAKHTIN, 1979 [1997, p. 354]).

Os quadrinhos do Gaturro usados no contexto pedagógico  por mim, no papel de

professor-pesquisador desta dissertação, e as atitudes responsivas em relação a elas, expressas

pelos alunos participantes da investigação, relacionam-se ao conceito de relação dialógica

bakhtiniana. Estes enunciados localizam-se em  uma relação espaço-temporal pedagógica:

autor argentino, que produz a sua obra em momentos diversos, e os destinatários são alunos

brasileiros aprendizes de espanhol de uma escola pública do município de Duque de Caxias,

no ano de 2012.

A sala de aula de língua espanhola na escola pública abre-se como um espaço

discursivo para a configuração  de um embate de sentidos produzidos entre os discursos

construídos pelos quadrinhos do Gaturro e  pela compreensão responsiva  dos alunos

brasileiros. Por isso, interesso-me por enfocar a visão sócio-histórica e dialógica da obra

citada a partir do tema da identidade do consumidor adolescente materializada nela.

Os aspectos dialógicos e   sócio-históricos são essenciais para a perspectiva

bakhtiniana. Entretanto, além dessa relação dialógica entre autores e interlocutores, abordada

anteriormente, retomo a questão da relativa estabilidade dos gêneros discursivos. Nesse

sentido, ainda que os gêneros sejam maleáveis e estejam em constante transformação, eles

possuem certa estabilidade, o que nos permite reconhecê-los socialmente. Por isso, sabemos
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quando se trata de uma notícia, de um artigo científico, de uma propaganda, de uma história

em quadrinhos etc.

Para Bakhtin (1979 [1997]), os enunciados possuem uma forma   padrão e

relativamente estabilizada da estruturação de um todo. Este todo, ao qual se refere o autor, é a

totalidade artístico-discursiva. Dessa forma, o autor russo valoriza a concepção histórica dos

gêneros na interação social, sem negar a flexibilidade deles. Bakhtin (1979 [1997]) ressalta

ainda a existência de gêneros mais padronizados e outros mais livres e criativos. Entre estes, o

autor destaca os gêneros “da intimidade amigável, da intimidade familiar” Bakhtin (1979

[1997, p. 303]).

Em consonância com o exposto, entendo que os quadrinhos constituem-se como um

gênero peculiar, os seus discursos são construídos frequentemente por meio de conversas do

cotidiano social, conforme já foi exposto, por isso, é um gênero secundário criativo. Nesse

sentido, ressalto que os autores de quadrinhos, assim como os de qualquer gênero discursivo,

materializam os seus posicionamentos discursivos em suas obras. Esses discursos podem

servir para cristalizar ainda mais determinadas visões sociais de mundo ou para romper com

paradigmas, construindo olhares reflexivos, críticos  e emancipadores. No  próximo  item,

abordo a questão da autoria nos gêneros discursivos. Acredito ser uma discussão importante

para a  minha pesquisa porque analiso as tiras em quadrinhos produzidas por  um autor

argentino específico.

3.2. A autoria nos gêneros

Os diversos gêneros discursivos são produzidos por atores sociais. Primeiramente,

esclareço que não se trata de um conceito empírico de autor, mas de um posicionamento

inscrito no gênero, relaciona-se a uma “posição do autor” (BAKHTIN, 1979 [1997, p. 204]).

Dessa forma, em se tratando dos quadrinhos, o posicionamento do autor não sofrerá alteração

se eles estiverem nas esferas jornalística, artística ou educacional. Por isso, cada gênero

discursivo possui sua “própria concepção de autor e destinatário” (RODRIGUES, 2005, p.

165).

Em relação aos destinatários, o público alvo será diferente. De fato, não se tratará de

adolescentes argentinos de classe média, mas sim de alunos brasileiros aprendizes de língua

espanhola no contexto da escola pública, ou seja, o leitor empírico é diferente do leitor

modelo. Isto posto, retomo a questão da autoria sob a ótica bakhtiniana, que compreende o
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autor como “participante do acontecimento artístico”. (BAKHTIN, 1979 [1997, p. 201]). Para

ele, o autor criador é a figura central na elaboração de uma obra, de um gênero discursivo,

pois é o responsável por organizar a sua própria visão artística. Esta, por sua vez, reflete a

concepção axiológica de mundo do autor, a partir do tempo, do espaço e dos sentidos que

perpassam a sua construção de valores.

Bakhtin (1979 [1997]) também ressalta a distinção entre o “eu” e o “outro” no plano

de valores real e artístico. O “eu” encontra-se no plano real da existência, evidenciado através

das experiências de vida. Para Bakhtin, viver significa posicionar-se valorativamente na vida.

Entendo assim, que o “eu” autor significa no mundo a partir dos seus valores.

Ele se refere ainda à consciência dos valores, “a que tenho de mim mesmo e a que

tenho do outro no acontecimento da existência” (BAKHTIN, 1979 [1997, p. 203]). O autor

caracteriza a existência como um conceito fenomenológico, porque a partir daquele

acontecimento, a consciência torna-se ativa. Observo a consciência dos valores como um

momento de transição entre os planos real e artístico, devido a ser um período em que o “eu”,

ator criativo, reflete acerca dos seus valores e daqueles que existirão no “outro”, ou seja, o

herói, a personagem de sua obra.

Por fim, o autor russo menciona que “apenas o outro, como tal, pode ser o centro da

visão artística”. (BAKHTIN, 1979 [1997, p. 202]). Bakhtin esclarece que a aproximação entre

o “eu” e o “outro” acontece quando a consciência do autor apresenta uma incerteza de valores

e está subordinada à consciência do segundo, no momento em que reconhece os seus próprios

valores no “outro”. Nesse sentido, somente o outro pode ter forma e acabamento na criação

artística, e o “eu”, o autor, apenas pode atuar como portador deste papel.

Em consonância com o exposto anteriormente, os autores  de gêneros discursivos

passam pelos momentos elencados para a elaboração de suas obras. De acordo com a posição

bakhtiniana, “a visão estética encontra sua expressão nas artes, mormente na criação artística

verbal”. (BAKHTIN, 1979 [1997, p. 202]). Em se tratando dos quadrinhos, a construção

artística, exposta por Bakhtin, ancora-se não somente na palavra, mas também nas imagens.

Nessa perspectiva, o “eu”, autor criador de uma determinada história em quadrinhos,

possui um posicionamento de valores que o significam no mundo e que orientam a sua

vivência. As obras artísticas produzidas pelos autores também fazem parte do acontecimento

da existência, marcado pela atividade da consciência. No gênero quadrinhos, os autores usam

o verbal e o não verbal para dar forma e acabamento no espaço, tempo e sentido ao “outro”,

figura central na criação artística. Em se tratando dos quadrinhos, a linguagem não verbal

possui uma relevância muito grande, em alguns casos, até maior do que a linguagem verbal.
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Por isso,  na sequência abordo algumas características genéricas  dos quadrinhos, as  suas

peculiaridades formais relativamente estabilizadas na sociedade contemporânea, assim como

o seu papel na construção de perfis de adolescentes consumidores.

3.3. Os Quadrinhos

Os quadrinhos são próprios do meio escrito, eles buscam reproduzir a fala, a conversa

informal, com a presença de interjeições e gírias. Dessa maneira, a linguagem usada no

cotidiano, nas práticas sociais, é materializada nas histórias em quadrinhos, fazendo com que

o leitor reconheça o discurso social e se reconheça nele.

Canclini (2000) denomina  os quadrinhos gênero impuro, com a capacidade de

transitar, entre a imagem e a palavra, entre o erudito e o popular, reunindo características do

artesanal e da cultura em massa. Além de corroborar a importância da relação entre a imagem

e a palavra nos quadrinhos, o autor ressalta que estes podem abordar temáticas tanto da

cultura formal, quanto da informal. O autor também assegura que ele pode reproduzir um

discurso artesanal, ou seja, mais específico, local, ou abordar temas da cultura em massa,

sendo estes universais, globais.

Canclini (2000) afirma que os quadrinhos geram novas ordens e novas técnicas

narrativas, mediante a combinação original de tempo e imagens em um relato de quadros

descontínuos, contribuindo para mostrar a potencialidade visual da escrita e o dramatismo que

pode ser condensado em imagens estáticas. Nesse sentido, a interligação texto/imagem

acontece com uma dinâmica própria e complementar, além do acréscimo de uma linguagem a

outra.

Os quadrinhos são gêneros constituídos a partir de discursos socialmente produzidos;

sendo estes comuns ao universo do leitor, que quando os vê nas tiras, consegue identificá-los.

A identificação deve-se à competência de conhecimento de mundo inerente a cada indivíduo.

Por isso, os eventos cotidianos e rotineiros de uma sociedade podem estar representados nos

quadrinhos; este fato torna possível o reconhecimento dos acontecimentos pelos leitores,

identitariamente forjados por práticas socioculturais.

Vergueiro (2004) ressalta a constituição do sistema narrativo dos quadrinhos por meio

da frequente interação entre dois códigos: o linguístico e o não linguístico. Por isso, é

importante que esse aspecto seja ressaltado durante a compreensão leitora deste gênero. Para

Ramos (2009), a ação espacial das tiras cômicas ocorre no interior de um único quadrinho e

prossegue em direção aos seguintes. O autor também menciona a possibilidade da narração se
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desenvolver somente em uma vinheta, pois na construção deste gênero discursivo existe essa

possibilidade de composição. Essa estrutura narrativa, que frequentemente constitui-se a partir

de discursos da oralidade, é representada, na maioria das vezes por quatro aspectos principais:

balões de fala de pensamento, gestualidade das personagens, onomatopeias e legenda. Esses

elementos encontram-se em consonância com a construção composicional do gênero,

conforme a perspectiva bakthiniana (1979 [1997]) apresentada anteriormente (conf. cap. 3.1).

Os balões representam um aspecto característico do gênero analisado nessa dissertação

e são inerentes aos quadrinhos. É comum os interlocutores de histórias em quadrinhos

possuírem a expectativa de encontrar alguns balões de fala, de pensamento, entre outros. Para

Vergueiro (2004), o balão possibilita que esse gênero discursivo seja híbrido, por meio da

interação entre a imagem e o texto escrito materializado. Luyten (1985) ressalta a forma do

balão e afirma que ela se aproxima a de um círculo com um apêndice, onde se expressam os

pensamentos e as falas das personagens, vinculadas, em muitos dos casos, ao discurso direto.

Entretanto, o autor afirma que o conteúdo dos balões também pode ser icônico, constituindo-

se por meio de imagens, com a presença de objetos, animais, pessoas etc.

Luyten (1985) assinala a importância das expressões faciais e corporais das

personagens. Segundo ela, esses elementos são responsáveis por conferir um grau de

dinamicidade aos quadrinhos. Para Ramos (2009a), os seres desenhados são responsáveis por

conduzir as ações narrativas; o rosto e os movimentos do corpo são de fundamental

importância para o processo de leitura deste gênero. Acevedo (1990) pontua que as emoções

das personagens são construídas por meio de quatro expressões básicas: serenidade, tristeza,

raiva e alegria. Ele ainda discorre sobre a presença dos sinais gráficos, caracterizando-os

como elementos exteriores à construção facial, formas de realçar as expressões.

Um aspecto composicional que também deve ser ressaltado e de uso frequente por

autores de quadrinhos, é a onomatopeia. Em linhas gerais, ela serve para construir

representações sonoras neste gênero. De acordo com Ramos (2009a), não existe uma regra

estabelecida para a utilização e a produção de onomatopeias. O autor ainda ressalta que

muitas se vinculam ao  idioma da nação em  que foram elaboradas. Por outro lado, ele

menciona que algumas são oriundas dos Estados Unidos. Ele assinala que verbos como “To

click”, estalar, e “To crash”, espatifar-se, geraram “click”  e “crash”. Vergueiro (2004)

assinala que esta forma norte-americana de materialização dos sons denota apenas uma

possibilidade de compreensão dentre muitas,  e que dever ser “confrontada com outras

possíveis representações” (VERGUEIRO, 2004, p. 64).
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Em se tratando das legendas presentes nos quadrinhos, Vergueiro (2004) assinala que

elas representam a voz onisciente do narrador da história e possuem a função de localizar o

leitor na relação espaço-temporal desencadeada pela sequência dos acontecimentos. O autor

ainda ratifica que as legendas são construídas geralmente na parte superior do quadrinho, pois

é onde se começa o processo de compreensão leitora. Ramos (2009a) acrescenta que “o

narrador-personagem também pode se apropriar do recurso” (RAMOS, 2009a, p. 62). Para

ele, um protagonista do quadrinho também pode ser caracterizado como narrador de uma

determinada parte da história.

No contexto escolar, a leitura de quadrinhos ancorada nos aspectos elencados

anteriormente é de fundamental importância para que professores e alunos possam

compreender a construção da estrutura composicional deste gênero. Os balões, as

onomatopeia, as legendas e a gestualidade das personagens perpassam a formação do gênero

exposto e devem ser observados e analisados no espaço da sala de aula com o objetivo de os

sujeitos envolvidos nesse processo apropriarem-se mais das histórias em quadrinhos na esfera

educacional, entendendo a sua constituição socio-histórica, assim como a sua relativa

estabilidade.

De acordo com os propósitos desta investigação, parece-me importante esclarecer que

Ramos (2009b) aponta alguns gêneros relacionados às histórias em quadrinhos. Ele também

afirma que o humor é um ponto de contato entre eles; principalmente nas charges e nas tiras

cômicas. Luyten (1985), por outro lado, também inclui o álbum de figurinhas como

pertencente aos quadrinhos, entretanto, este não se caracteriza necessariamente pelo efeito de

humor. Além disso, existem as histórias ilustradas de livros infantis, que podem ser ou não

marcadas pela comicidade.

Esta pesquisa não possui o objetivo de problematizar diferentes postulados teóricos,

pois como aponta Ramos (2007), não há um consenso nem mesmo entre os cartunistas.

Ancoro-me  nos conceitos de  Ramos (2007; 2009b) para  mencionar as diferenças entre

charges e tiras, sendo que apresento uma caracterização mais detalhada desta última por ser o

gênero presente nos quadrinhos analisados nesta investigação.

Segundo Ramos (2009b), charge é um texto humorístico estritamente relacionado aos

acontecimentos do noticiário. Constitui-se em uma leitura irônica de informações noticiadas

pelos meios de comunicação. O autor  também assinala  que frequentemente  os temas

abordados neste gênero relacionam-se às reportagens veiculadas nos dias anteriores. Observo

que geralmente há a presença de personalidades da política e do futebol representadas nas

produções deste gênero no Brasil e em muitos países latino-americanos. É interessante
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averiguar, no período da Copa do Mundo, o grande número de charges envolvendo o futebol

brasileiro e o argentino, elaboradas tanto no Brasil como na Argentina.

Em relação às tiras, Ramos (2009b) afirma ser o gênero dos quadrinhos que mais

possui nomenclaturas diferentes. Entre elas destacam-se os seguintes termos “tira cômica, tira

diária, tira de jornal, tira de humor, tira humorística, tira jornalística, tirinha, tirinha de jornal”

(RAMOS, 2009b, p. 198). O autor ressalta que estes rótulos são equivalentes, embora priorize

a utilização da expressão “tiras cômicas” ou apenas “tiras”. Nesta investigação também utilizo

os dois termos acima, além do vocábulo “quadrinhos”. Por isso, as três nomenclaturas a

seguir equivalem-se para a finalidade deste trabalho acadêmico: “tiras”, “tiras cômicas” e

“quadrinhos”.

Ramos (2007; 2009b) ratifica, acerca das tiras, que elas são organizadas em forma de

piada usando a estrutura das histórias em quadrinhos. Para defender esta argumentação, o

autor aponta algumas proximidades entre os dois gêneros discursivos: “texto curto (tanto

piada quanto o da tira), inferências, conhecimentos prévios, quebra de expectativa no final,

uso de personagens conhecidos ou não são apenas algumas das aproximações entre as duas

áreas” (RAMOS, 2009b, p. 199).

Nesse cenário, entendo ser necessário ressaltar dois aspectos. O primeiro é de que no

processo de compreensão leitora, a relação inferencial e os conhecimentos previamente

acionados não são peculiares às tiras e  piadas, pois eles são demandados na  leitura de

qualquer gênero discursivo. O segundo é o esclarecimento de que nem todas as tiras

compartilham necessariamente o tom cômico. Ramos (2007) menciona as tiras de aventura,

que se apresentam como partes de narrativas mais amplas e necessitam da inferência dos

episódios anteriores para o leitor construir os sentidos. Elas podem ou não negociar um efeito

de humor.

Anteriormente mencionei as particularidades das tiras cômicas. Abordo de forma mais

detalhada os aspectos inferenciais e de conhecimentos prévios no capítulo referente à

construção da leitura como processo discursivo (conf. cap. 4.2). Os quatro quadrinhos

analisados e utilizados nesta pesquisa são textos pequenos que partilham o efeito humorístico.

Três tiras possuem mais de uma vinheta e a outra compõe-se de apenas uma (conf. cap. 6).

Por isso, esta última “condensa em um quadrinho uma sucessão de acontecimentos, que são

inferidos por quem a lê” (RAMOS, 2009b, p. 201). Nas demais, a negociação do significado

do humor ocorre por meio de algumas etapas, porque cada quadrinho constrói processos

discursivos de compreensão leitora, envolvendo as linguagens verbal e não verbal. Em se

tratando do âmbito educacional, é importante que as escolas enfoquem na compreensão leitora
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do signo icônico com o objetivo dos alunos se familiarizem com este tipo de prática

sociodiscursiva.

Na atual sociedade há uma grande concorrência com outros meios de comunicação,

entretanto, os quadrinhos continuam divertindo, estimulando e encantando muitos leitores

fiéis. Cirne (2000) explica este encantamento produzido pelos quadrinhos: “a arte que não

sabe seduzir não leva à reflexão, não leva à paixão” (CIRNE, 2000, p.19). A arte dos

quadrinhos, até a década de 1960, era condenada não somente por pais, mas também por

professores, que a viam como uma má influência para as crianças e os adolescentes.

Atualmente, o gênero discursivo exposto acima possui aceitação no meio escolar,

principalmente depois da sugestão dos PCN-LE (BRASIL, 1998b) acerca do uso de textos

midiáticos, socio-historicamente produzidos, com finalidades pedagógicas.

É cada vez maior a circulação dos quadrinhos nos grandes centros do Brasil, não

somente em língua portuguesa, mas também em outros idiomas. O número de publicações

produzidas em espanhol acompanha este crescimento. Em algumas livrarias do Centro e da

Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro encontram-se versões nas línguas espanhola e inglesa da

Revista Turma da Mônica, produzidas não somente para exportação, mas também para

distribuição no mercado interno.

Ramos & Vergueiro (2009) sinalizam que desde 2006 as histórias em quadrinhos

foram inseridas no Programa Nacional Biblioteca da Escola, doravante PNBE. Esta iniciativa

do Ministério da Educação iniciou-se em 1997  baseando-se na distribuição de livros de

literatura para a Educação Infantil e para os Ensinos Fundamental e Médio. Todos os anos há

um Edital a fim de selecionar as obras. Entretanto, existe alternância entre as etapas escolares

no tocante à distribuição dos livros paradidáticos: a primeira contempla a creche, a pré-escola

e o primeiro segmento do ensino fundamental; a segunda está orientada aos anos finais do

fundamental e ao ensino médio, incluindo a Educação de Jovens e Adultos.

Em um primeiro momento, é inegável que a distribuição de histórias em quadrinhos

pelo PNBE contribui para a maior presença deste gênero nas escolas. Por outro lado, parece-

me pertinente questionar de que maneira estes livros circulam na esfera educacional.

Atualmente atuo como docente em duas escolas da rede pública do Estado do Rio de Janeiro;

uma estadual e outra municipal. A primeira possui uma biblioteca de tamanho razoável, a

segunda tem apenas uma sala de estudos que também serve como um local para armazenar

livros paradidáticos. Contudo, os livros em quadrinhos estão presentes nos espaços das

instituições de ensino sem que muitos docentes possuam conhecimento da existência deste

material.
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Ramos & Vergueiro (2009) sinalizam que o próprio critério de avaliação de

quadrinhos, proposto nos Editais entre 2008 e 2010, precisa ser repensado. Segundo eles, o

foco é muito genérico e comum ao gênero. Dessa forma, averiguei os Editais posteriores, até

o mais recente; o de 2013. Todos valorizam o discurso apresentado pelo último deles: “No

caso das histórias em quadrinhos, será considerado como critério preponderante a relação

entre texto e imagem e as possibilidades de leitura das narrativas visuais” (BRASIL, 2013, p.

21).

Conforme pode ser observado, o processo de análise dos quadrinhos relaciona-se à

estrutura composicional deste gênero  discursivo.  Não  há um enfoque na abrangência de

temáticas que abranjam assuntos sociais urgentes e contemporâneas. Parece-me fulcral  a

existência de critérios que valorizem a presença de tiras perpassadas por uma visão reflexiva e

crítica das sociedades contemporâneas, capazes de negociar questões sociopolíticas. Por isso,

sugiro que os critérios de avaliação para a aquisição de quadrinhos perpasse todas as partes

constitutivas deste gênero, relacionando-se com os interesses do contexto educacional

brasileiro: as construções composicionais, os estilos verbais e, principalmente, temas

socialmente relevantes e pertinentes para a Educação Básica. Entendo que o pensamento de

Cirne (2005) sintetiza adequadamente essa proposta.

Será que estamos sendo politicamente corretos? A necessidade social, por si
só, seria capaz de criar uma necessidade estética? Decerto, desde que seus
agentes e divulgadores entendam que a relação entre a arte e o social não
pode ser mecanicista e que a arte, em sendo um bem simbólico, em sendo
um bem em processo de transformação criadora, não pode se reduzir a um
panfleto político ou a um produto de mero consumo mercadológico. Ou seja,
existe necessidade estética quando a necessidade social, em sendo
historicamente determinada, interage com ela a partir de uma demanda
simbólica que não se esgota no real e no social e que faz do imaginário peça
fundamental de suas próprias aspirações estéticas”. (CIRNE, 2005, p.56).

É relevante a construção de propostas de atividades pedagógicas ancoradas nos

quadrinhos, pois eles representam “um meio de comunicação de massa e  de grande

penetração popular” (VERGUEIRO, 2004 p.7). Esta arte sequencial gráfica materializa,

geralmente, o ambiente sociocultural de uma determinada sociedade, podendo perpassar um

cenário global, universal ou referir-se a aspectos locais na construção do efeito de humor.

Os autores de tiras, assim como o de qualquer gênero discursivo, estão inseridos em

determinados contextos sociais, e estes acabam refletidos em sua obra em menor ou maior

proporção. Os leitores de suas produções também pertencem a diversos âmbitos



50
50

socioculturais. Em se tratando do âmbito da sala de aula de língua espanhola, o professor deve

selecionar quadrinhos sobre a prática do consumo que possibilitem a aproximação com a

realidade social dos alunos.

O trabalho do professor com quadrinhos concernentes à temática do consumo deve

estar em consonância com o posicionamento do PCN-TC (BRASIL, 1998c). Este documento

defende uma orientação reflexiva e crítica do estudante no tocante ao ato de consumir, além

disso, menciona que o aluno precisa ser capaz de reconhecer a diversidade de indivíduos que

não possuem acesso a estas práticas.

Defendo essa abordagem por tiras cômicas, porque muitas delas retratam assuntos

cotidianos. O consumo perpassa as sociedades contemporâneas como uma questão social cada

vez mais em evidência. Por isso, os quadrinhos podem negociar sentidos orientados a

promover no  leitor um  olhar politizado  ou então perpetuar um  posicionamento global  e

homogêneo em relação ao acesso a este mercado consumidor, estando em consonância com a

homogeneização cultural (KURAMANDIVELU, 2006). Para o autor, esta pasteurização da

cultura aponta para os ideais de consumismo norte-americano, divulgados em várias partes do

mundo. Nessa perspectiva, há o consumo não somente de produtos, mas também do estilo de

vida de grande parte dos jovens dos Estados Unidos.

Na contemporaneidade, elaboram-se diferentes gêneros discursivos segundo a

perspectiva de uma cultura global. Em relação à  identidade adolescente, observo esta

tendência nas notícias e reportagens veiculadas por revistas juvenis, onde se vende a

padronização de estilos e comportamentos adolescentes. O objetivo dessa indústria cultural é

promover a homogeneização do conceito de consumo na adolescência.

Para ocorrer a representação de consumidores padronizados nos gêneros do discurso, é

necessária a existência de autores vinculados discursivamente a esta perspectiva. Moraes

(2006) considera profissionais que constroem informações homogeneizantes como um tipo de

autor global. Ele ainda ressalta que esta figura “coincide com a de um escritor com aptidão

para seduzir leitores [...] sempre utilizando clichês  do  gênero, linguagem acessível [...]”

(MORAES, 2006, p. 36).

Diversos autores de tiras cômicas e cartuns podem retratar esta visão global de

comportamento consumista. Isto acontece pelo fato de muitos desses quadrinhos não se

restringirem somente aos seus países de origem, eles atravessam fronteiras e precisam buscar

identificações com indivíduos de outras nações, no cerne da sociedade globalizada.

Atualmente, encontram-se diversas tiras cômicas de autores internacionais na mídia impressa

brasileira; como exemplos  há a do Garfield  e a da Pantera Cor de Rosa, ambas norte-
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americanas. No tocante às tiras hispânicas, predominam as da Mafalda e as do Gaturro; mais

especificamente sob o formato de livretos com as histórias compiladas.

A problematização da questão social do consumo nos quadrinhos é relevante, pois se

trata de um aspecto socioeconômico inerente a diversas sociedades. Na realidade da escola

pública brasileira, discutir situações relacionadas à prática do consumo, assim como a

possibilidade de acesso ou não aos bens produzidos pelo mercado consumidor por meio de

tiras cômicas, torna-se estimulante e desafiador por contribuir com a construção de um aluno-

cidadão autônomo em seus posicionamentos discursivos.

O uso pedagógico de tiras permite abrir espaço para a negociação dos sentidos sociais

em relação aos aspectos elencados anteriormente, ainda que em alguns quadrinhos o consumo

seja construído por meio da representação de adolescentes pertencentes às classes

socioeconômicas mais favorecidas. Posiciono-me   segundo esta   perspectiva   porque a

existência da globalização é um fato, e suas consequências como os clichês e estereótipos, não

devem ser negados, mas sim debatidos e ressignificados nas aulas de língua espanhola.
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4.   A QUESTÃO SOCIAL DO CONSUMO E A COMPREENSÃO LEITORA NO

ENSINO DE ESPANHOL

Este capítulo divide-se em duas partes centrais. A primeira delas busca explicitar a

relevância da discussão acerca da questão social do consumo na aula de espanhol como

língua estrangeira, a partir do papel político que professores e alunos devem assumir no

contexto educacional. A segunda aborda a compreensão leitora como processo discursivo,

ressaltando a importância da realização de atividades de leitura que possibilitem ao

estudante construir sentidos sociais, a fim de promover a ressignificação de suas

identidades de adolescentes consumidores.

4.1. A problematização do consumo na aula de espanhol

Segundo a proposta dos PCN-LE (BRASIL, 1998b) para o ensino de Língua

Estrangeira no Segundo Segmento do Ensino Fundamental, o aluno deve desenvolver-se em

sua prática pedagógica ancorado na formação cidadã e na construção do conhecimento. Dessa

forma, ele apresenta-se como um sujeito inscrito na história social, capaz de posicionar-se

como cidadão reflexivo e crítico.

Esta investigação defende uma proposta de ensino de língua espanhola na vertente

sociointeracionista   (BRASIL, 1998b). De acordo com esta   proposta, a   interação é

fundamental no processo de aprendizagem. O sociointeracionismo defende a ideia de que

vivemos em um mundo social e necessitamos da interação na sociedade para a realização do

nosso aprendizado. Esta perspectiva ancora-se nos pressupostos teóricos de Vygotsky (2007),

para quem os indivíduos conseguem realizar mais atividades em cooperação com outros do

que sozinhos. Portanto, a interação necessária para a conclusão de determinada atividade

contribui para que posteriormente o indivíduo possa realizá-la de maneira independente.

Nesta vertente, os processos cognitivos são gerados a partir da interação entre dois ou

mais participantes possuidores de diferentes níveis de conhecimentos. Na interação, há um

participante mais competente que auxilia um ou mais indivíduos na execução das atividades.

Ele pode ser a mãe, o pai ou o próprio professor em sala de aula, ocupando o papel de

mediador (VYGOTSKY, 2007).

Em sala de aula, o educador atua como mediador do processo de ensino-aprendizagem

porque facilita a abertura do espaço pedagógico para a construção de suas práticas sociais.

Todavia, o docente não é o único responsável por este processo, pois os alunos podem se
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desenvolver em língua estrangeira realizando atividades em duplas, ou grupos, no processo de

coconstrução do saber com outros estudantes. Dessa forma, os enunciados do parceiro mais

competente auxiliam na construção dos significados e, em consequência, na aprendizagem.

Vygotsky (2007) apresentou dois níveis distintos de desenvolvimento. O primeiro

denomina-se desenvolvimento real. Ele se relaciona com o conhecimento e as habilidades que

o indivíduo já possui, ou seja, determina aquilo que uma pessoa é capaz de realizar sem o

auxílio de outra. O autor ainda ressalta que ao atingir este nível ocorre um amadurecimento

das funções em cada pessoa.

O segundo nível abordado pelo autor é o desenvolvimento potencial.   Esta etapa é

aquela em que um indivíduo desenvolve o seu potencial por meio da realização de atividades

e tarefas com o auxílio de um mediador. Nela, o indivíduo ainda não é capaz de realizar as

atividades de forma autônoma, dependendo, assim, de um parceiro mais competente para

ajudá-lo. A partir da interação com este facilitador desenvolvem-se as funções que estão em

processo de maturação. Elas são desenvolvidas na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP).

Esta pesquisa advoga pela atuação do professor na ZDP, pois ele deve agir como um

mediador do processo  pedagógico. Em língua estrangeira a mediação  pode acontecer na

realização de exercícios baseados em diversos gêneros discursivos, permitindo a construção e

o desenvolvimento do aluno como um cidadão autônomo em seus posicionamentos

discursivos.

De acordo com Bakhtin, ([1929] 1997) a língua não se realiza em um vazio social, de

forma abstrata, mas sim por meio das interações com outros indivíduos, ela é produto de uma

atividade social.

A Língua Estrangeira no ensino fundamental tem um valioso papel
construtivo   como parte integrante da educação formal.   Envolve um
complexo processo de reflexão   sobre a realidade social, política e
econômica, com valor intrínseco importante no processo de capacitação que
leva à libertação. Em outras palavras, Língua Estrangeira no ensino
fundamental é parte da construção da cidadania (BRASIL, 1998b, p. 41).

Em consonância com a proposta de interação entre os alunos para a aprendizagem de

língua estrangeira, ressalto a relevância desta abordagem para os PCN-IN (BRASIL, 1998a).

Segundo este documento  oficial  não  é uma tarefa fácil  trabalhar de forma colaborativa.

Entretanto, deve-se entender que o êxito deste evento depende, sobretudo, da forma com que

cada indivíduo participará das atividades.

A perspectiva sociointeracional da linguagem também é ressaltada nos PCN-LE

(BRASIL, 1998b). De acordo com os Parâmetros, a utilização das linguagens verbal e não-
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verbal é determinada pelo momento da interação social, porque se deve considerar o

interlocutor. Os significados são construídos pelos participantes do discurso. Eles se

relacionam com o meio social em que o indivíduo está inserido. A interação social ocorre

como uma forma de agir socialmente em um determinado contexto espaço-temporal.

Parece-me importante promover atividades colaborativas em sala de aula, pois os

estudantes devem entendê-las como inerentes ao processo de aprendizagem de uma língua

estrangeira. Assim, tanto discentes quanto docentes passam a valorizar esta forma de

participação na educação formal e também compreendem que “a comunicação propiciada nas

atividades em grupo levará os alunos a perceber a necessidade de dialogar, resolver mal

entendidos, ressaltar diferenças e semelhanças, explicar e exemplificar, apropriando-se de

conhecimentos” (BRASIL, 1998b, p. 91).

Para Moita Lopes (1996), é importante que a sala de aula seja entendida como um

espaço em que alunos e professores tenham um papel central no processo de ensino-

aprendizagem,  ou  seja,  na prática social  de construção  do conhecimento.  Um  dos focos

principais dos PCN-LE (BRASIL, 1998b), em relação à língua estrangeira é envolver o aluno

na construção do significado, a partir da problematização de questões  sociais no espaço

escolar.

Segundo Moita Lopes (2003a), no processo de ensino-aprendizagem, é fundamental

que a construção de significados em outro idioma esteja relacionada ao mundo social em que

se  vive. Portanto, os gêneros discursivos em língua estrangeira, assim como em língua

materna, possuem discursos que negociam determinadas posições marcadas de forma sócio-

histórica. Em sala de aula, o professor deve compreender o seu papel político e privilegiar

atividades   a fim   de promover posicionamentos   discursivos emancipatórios   sobre as

construções sociais de gênero, raça, etnia e classe social, considerando o indivíduo como um

ser histórico.

(...) aprender uma língua é aprender a se envolver nos embates discursivos
que os discursos a que somos expostos em tal língua possibilitam, o que é
igual a saber que estamos discursivamente posicionados de certos modos e
que podemos alterar esses modos, para construir outros mundos sociais
melhores ou outros significados sobre quem  somos na vida social, de
maneira a alterar os significados que nos excluem como também aqueles
excluem os outros (MOITA LOPES, 2003a, p. 45).

Essa perspectiva de estudar a língua estrangeira sob a vertente da significância social

apresenta uma possibilidade ainda mais ampla a partir da proposta presente no documento

introdutório dos Parâmetros Curriculares, doravante, PCN-IN (BRASIL, 1998a). De acordo
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com este documento, os temas transversais relacionam-se aos problemas sociais urgentes; não

somente de alcance nacional, mas também universal. Estes temas são: Ética, Meio Ambiente,

Saúde, Pluralidade Cultural, Orientação Sexual e Trabalho & Consumo. Para Moita Lopes

(2003a), eles abrangem problemáticas relacionadas à vida social na pós-modernidade,

possibilitando, em sala de aula, um trabalho de reflexão com os estudantes sobre

questionamentos pertinentes às sociedades contemporâneas.

É nesse contexto que esta investigação propõe a abordagem do tema transversal

“Trabalho e Consumo” na sala de aula de língua espanhola. De forma mais específica, essa

pesquisa enfoca na questão social do “consumo”. Apesar de a temática ser construída sob a

perspectiva do consumo e do trabalho, apenas o primeiro será fundamental para o objetivo

desse trabalho.

A discussão desse tema no âmbito escolar é pertinente a uma turma de adolescentes,

porque eles são constantemente afetados pelas práticas de consumo existentes na sociedade.

De fato, muitas das interações sociais de jovens de classe média na contemporaneidade são

perpassadas por diálogos acerca de produtos tecnológicos, tênis e roupas de marca, assim

como a importância do significado social obtido por quem possui estas mercadorias.

Torna-se  importante ressaltar  que  nem todos os adolescentes brasileiros possuem

acesso aos produtos divulgados constantemente nas diversas mídias. O PCN-TC, (BRASIL,

1998c) ressalta a diversidade e a desigualdade existentes nas escolas do Brasil. Em algumas

delas, os alunos podem escolher entre diversos materiais didáticos para serem usados ao longo

do ano; enquanto em outras, há grande falta desses objetos, inclusive dos básicos.

A sociedade constrói uma mensagem de que todos os cidadãos têm direitos iguais, até

mesmo a liberdade para escolher o que devem consumir. Essa afirmação mascara a realidade

social do Brasil, porque essa escolha não se preocupa com o acesso diferenciado aos bens de

consumo existente entre as diversas classes sociais. Segundo os PCN-TC:

um direito básico do cidadão é ter acesso ao mercado de consumo, aos
produtos ou serviços que são oferecidos. Embora, aparentemente, exista o
livre acesso de todos aos bens de consumo e serviços, reconhece-se a
existência de “bolsões” de consumo diferenciados: se em alguns o consumo
de bens é praticamente ilimitado, em outros existe a impossibilidade de
acesso aos bens de consumo e serviços considerados vitais.  Trata-se,
portanto, de reivindicar o acesso ao consumo como um direito fundamental
de cidadania (BRASIL, 1998c, p. 16).



56
56

Sob a ótica deste documento oficial, observa-se que nem todos os cidadãos possuem

igualdade de direitos em relação à prática do consumo na sociedade. Ressaltar esta dinâmica

social na aula de língua espanhola é importante, pois aproxima o aluno de discussões

socioeconômicas brasileiras. Assim, negocia-se o objetivo de “se pensar a língua estrangeira

de um modo que reflita os interesses do Brasil” (MOITA LOPES, 1996, p. 42).

Moita Lopes (1996) reafirma o caráter político do ensino de língua estrangeiras na

educação básica. Para ele, torna-se fundamental o estudante compreender o seu papel sócio-

histórico e politizado. Coincido com o posicionamento do pesquisador acima, porque entendo

o processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira como uma forma de  discutir

questões sociopolíticas, aproximando o olhar das classes desfavorecidas a partir dos

questionamentos delas, a fim de ressignificar discursos homogeneizantes e pasteurizados.

Defendo o debate sobre o consumo na aula de língua estrangeira, porque vivemos em

um meio social orientado para esta prática. Os alunos são adolescentes e jovens imersos em

um meio social que os convoca constantemente a consumir. Não se pode negar que “a

vivência juvenil é hoje fortemente marcada pela importância dada ao lazer e ao consumo”.

(BRASIL, 1998c, p. 48). Entretanto, apesar de todos serem convocados, muitos não têm

condições financeiras de participar deste mercado consumidor adolescente imposto pela mídia

global (conf. cap. 2.2)

O professor deve agir como mediador na aula de espanhol, abordando as questões

sociais relevantes para a sociedade contemporânea; entre elas a prática do consumo. Por isso,

alinho-me ao posicionamento de um educador que reconheça como política a sua atuação em

sala de aula. Ele precisa ser capaz de promover em sua prática pedagógica a reflexão acerca

dos posicionamentos discursivos perpassados pelos gêneros do discurso usados em sua

docência de língua estrangeira.

No bojo desse cenário, uma aula de espanhol orientada ao debate da questão social do

consumo, mais especificamente das identidades dos adolescentes consumidores

contemporâneos, coloca em voga a dimensão política do ensino de línguas estrangeiras na

escola. Anteriormente, mencionei que  docentes e  discentes precisam ancorar-se numa

proposta de aula politizada. Contudo,  para haver este tipo  de posicionamento,  a própria

finalidade do ensino de línguas estrangeiras na escola deve ser rediscutida com os alunos em

sala de aula.

Este ponto parece-me importante, porque muitas vezes os próprios discentes podem

colaborar para um discurso que ratifique a pouca importância da língua estrangeira.

Recentemente, uma experiente professora de espanhol e português da rede pública do Rio de
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Janeiro, com mestrado na área, relatou-me que preferia lecionar português em vez espanhol,

porque os alunos direcionavam mais credibilidade ao aprendizado da língua materna. Este é o

momento oportuno para repensarmos a construção do processo de ensino/aprendizagem em

nossa prática pedagógica.

O ato de “ser político” na aula de outro idioma precisa ser negociado entre os

professores e os estudantes desde o primeiro momento. Isto deve acontecer a partir de um

espaço pedagógico  onde se problematizem por que razão as  questões  sociais devem ser

discutidas nas aulas de espanhol ou de inglês, e que contribuições esses debates fornecem para

a formação do aluno como cidadão. Alinho-me a favor de questionamentos que possibilitem

um olhar emancipatório e crítico, vinculados a  uma  proposta  de  mudança  social. Esta

mudança pode começar por meio da ressignificação do papel da língua estrangeira na escola.

No atual âmbito da sociedade global há inúmeros cursos de idiomas que prometem um

ensino rápido e eficaz de língua espanhola em pouco tempo. Nesse cenário social convivem

professores e alunos, afetados por estas tendências neoliberais de ensino, a partir de pacotes

de materiais “prontos e acabados” para o uso, geralmente vendidos aos alunos por um valor

elevado. Para Freitas (2010), o livro do professor de algumas redes de franquias de cursos

livres de idiomas funciona como um manual prescritivo das ações do docente. Este fato

contribui para coibir a existência de um espaço pedagógico ancorado na criticidade.

A prescrição mencionada anteriormente acontece porque “diferente das escolas

públicas, as escolas de idiomas não têm, de modo geral, nenhuma pretensão de participar do

contexto maior da educação num país. Elas são, antes de qualquer outra coisa, empresas”.

(RAJAGOPALAN, 2011, p. 64). O contexto educacional mais amplo citado pelo autor

relaciona-se à problematização de questões sociopolíticas na aula de línguas estrangeiras.

Essa vertente pedagógica, de fato, se distancia dos objetivos  dos  institutos privados de

idiomas, que estão alicerçados em interesses econômicos, comercializando o ensino da língua

como mercadoria.

Berdugo (2001) ressalta a promoção do ensino do espanhol como recurso econômico

por  meio da elaboração de  materiais didáticos que fortalecem a  identidade  da “marca

Espanha” a ser difundida e consumida globalmente. Nesse sentido, “o ensino da língua não é

o objeto da atividade, mas sim o veículo” (BERDUGO, 2001, p. 2). O autor afirma que outros

setores econômicos são contemplados dentro dessa visão política, pois ao consumir “a língua”

promove-se a moda, o turismo e a gastronomia daquele país. Por outro lado, esse olhar

mercadológico também visa fortalecer  uma padronização linguística do espanhol nos

materiais didáticos. Para Lagares (2010), a construção de numa norma única pode favorecer
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os interesses do mercado global, das empresas privadas, mas isso não significa que esteja em

consonância com os interesses dos alunos brasileiros. Portanto, no espaço escolar devem

acontecer negociações acerca dos interesses dos participantes envolvidos na prática

pedagógica.

A abordagem da questão social do consumo na aula de espanhol perpassa indagações

acerca do uso de roupas, aparelhos tecnológicos e serviços. Por isso, a ressignificação dos

objetivos do processo de ensino-aprendizagem desse idioma para a educação básica pública

também deve basear-se numa reflexão sobre a forma como esta prática se negocia no espaço

dos cursos  privados, pois  muitos  professores iniciam as  suas carreiras em  institutos  de

idiomas e, posteriormente, passam a lecionar no serviço público. Esse embate discursivo

contribui para reconstruções e redefinições da proposta do ensino de espanhol no âmbito

público, incluindo o próprio contexto da sala de aula.

Cortez (2003) sinaliza a importância da aplicação de um questionário no primeiro dia

letivo, a fim de averiguar as expectativas dos estudantes em relação ao aprendizado da língua

estrangeira. Alinho-me a esta perspectiva, pois entendo que a partir dos resultados obtidos

torna-se possível a construção, entre docentes e discentes, de objetivos inerentes ao papel

social que a língua espanhola deve ocupar na educação regular. Para iniciar a minha pesquisa

com os alunos, no intuito de mapear e compreender os seus anseios, elaborei um questionário

com dez perguntas (conf. cap. 5). Entre elas, a primeira refere-se à importância da

aprendizagem de espanhol na escola. Essa indagação está em consonância com um

questionamento proposto por Rajagopalan (2003), no qual o autor enfoca na necessidade de

realizar uma sondagem com os estudantes para saber por que motivo eles querem aprender

uma língua estrangeira.

Nesse sentido, observo a possibilidade de alguns alunos “reproduzirem” um discurso

homogêneo e padronizado, construído pela sociedade global, no qual a aprendizagem de

línguas estrangeiras representa “o acesso a um mundo melhor” (RAJAGOPALAN, 2003. p.

65). O autor alude a essa expressão para esclarecer que a sociedade global relaciona o fato de

os indivíduos aprendem idiomas ao prestígio social ocupado pela língua estrangeira, além dela

possibilitar maiores salários e melhores condições laborais no mercado de trabalho. Esta

investigação não se ocupará de forma mais ampla da discussão desse panorama de ensino

presente no cenário do mundo pós-moderno por este não ser o foco desse trabalho.

Vale a pena ressaltar que a visão abordada acima é construída constantemente pelos

institutos de idiomas privados e não se pode negar que “cumprem o seu papel com admirável

eficiência e êxito” (RAJAGOPALAN, 2011, p. 64). Eles não comercializam somente a língua
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como mercadoria, vendem também sonhos, desejos, esperanças, oportunidades, status social,

ou seja, buscam encantar os consumidores pós-modernos ávidos por promessas eficazes em

um período reduzido de tempo. Todavia, defendo que esta perspectiva não deve balizar o foco

do ensino de idiomas na escola, porque o seu propósito na educação regular precisa vincular-

se a questões sociopolíticas, alinhadas ao desenvolvimento das habilidades linguísticas.

Em consonância com o exposto, “entendo que o ensino de língua estrangeira deve

estar atento ao contexto político em que  o mesmo se  dá, tanto quanto aos aspectos

estritamente linguísticos” (RAJAGOPALAN, 2006. p. 20). Em se tratando do foco dessa

pesquisa, a habilidade de cunho linguístico problematizada no próximo item é a compreensão

leitora. Compreendo a leitura como uma construção de sentidos (BRASIL, 1998b). Uma

proposta pedagógica promovida por meio desse prisma abre espaço para que os estudantes se

redefinam no papel de adolescentes consumidores por meio da negociação de sentidos com as

identidades  juvenis  perpassadas pela prática do consumo  e construídas pelos  quadrinhos

analisados (conf. cap. 6).

4.2. A leitura dos quadrinhos como construção de sentidos

Nesse item alinho-me ao enfoque da questão social do consumo na aula de língua

espanhola a partir de uma proposta de compreensão leitora de quadrinhos. As atividades de

leitura que defendo nesta investigação estão ancoradas em práticas discursivas, na produção

de sentidos e na construção de significados (CORACINI, 2002; KLEIMAN, 2007; TILIO,

2012,) e segue a perspectiva sugerida pelos PCN-LE (BRASIL, 1998b). Para Coracini (2002),

nesta prática de leitura, autor e leitor são indivíduos socio-históricos, produtores de sentidos,

perpassados por posicionamentos discursivos que são negociados e construídos nos diversos

contextos sociais.

De acordo com os PCN-LE (BRASIL, 1998b), é relevante que os alunos desenvolvam

três tipos de conhecimentos com a mediação do professor: o de mundo, o sistêmico e o

textual. O primeiro relaciona-se à bagagem e às experiências de vida que os indivíduos

utilizam para negociar a compreensão dos gêneros discursivos. O segundo relaciona-se ao

próprio sistema da  língua, ao nível de organização linguística, e aborda  a forma como

aspectos léxicos, semânticos, morfológicos e sintáticos são construídos pelos discursos. O

último articula-se ao conhecimento que os indivíduos possuem para organizar informações em

gêneros discursivos, sejam eles orais ou escritos.
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O conhecimento de mundo inerente a cada sujeito está diretamente relacionado com

sua experiência de vida, com suas práticas sociais e sua interação com outros indivíduos. Este

fato contribui para que ele adquira experiências e tenha em sua mente a maneira como

ocorrem determinados eventos; sendo um sujeito formado a partir de práticas socioculturais.

Portanto, encontram-se armazenados conhecimentos sobre vários acontecimentos, situações e

ações, por exemplo, “festa de aniversário, casamentos, postos de gasolina [...]” (BRASIL,

1998b, p.30).

Para Kleiman (1989), este tipo de conhecimento possibilita economia e seletividade, já

que durante as nossas práticas orais e escritas podemos deixar subentendido as características

de cada situação, enfocando somente o que é diferente e inesperado. Dessa forma, se o

interlocutor de um gênero discursivo compartilha essas informações implícitas, ele preencherá

os vazios com as informações adequadas. Para a autora citada, essa situação acontece por

meio de esquemas. De acordo com Kleiman (1989), os esquemas são responsáveis por

determinar as  nossas expectativas  e experiências acerca das ordens de diversos eventos.

Portanto, no ensino da língua espanhola torna-se importante a ativação de esquemas inerentes

ao conhecimento de mundo que o aluno possui em sua língua materna, a fim de inferir

semelhanças.

Dessa forma, para compreender a tradição espanhola de receber os presentes de Natal

no dia 06 de janeiro, trazidos pelos Reis Magos, o aluno precisa ativar o seu conhecimento de

mundo sobre a realização da festa natalina na sociedade brasileira. Nesta perspectiva,  o

professor pode   trabalhar principalmente com dois   temas   transversais:   o   primeiro   a

“pluralidade cultural”, estabelecendo semelhanças e diferenças entre as culturas e sociedades

brasileiras e hispânicas.

O segundo é o “consumo”, porque no conhecimento de mundo dos brasileiros e de

boa parte das pessoas de diversas classes sociais do mundo ocidentalizado, a festa natalina é

uma festividade onde se compra e se recebe presentes. Entretanto, ressalto que o evento

consumista que envolve o natal, difundido constantemente pelos meios midiáticos, tem

contribuído para antecipar as entregas dos presentes em alguns lugares na Espanha, passando

do dia 06 de janeiro, para 25 de dezembro, ou até mesmo promovendo a comemoração nos

dois dias. Por fim, entendo que a etapa de leitura do conhecimento de mundo também deve

ser ativada com um olhar crítico acerca dos eventos e situações que significam o mundo e nos

significam nele.

A Língua Estrangeira no ensino fundamental tem um valioso papel
construtivo   como parte integrante da educação formal.   Envolve um
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complexo processo de reflexão   sobre a realidade social, política e
econômica, com valor intrínseco importante no processo de capacitação que
leva à libertação. Em outras palavras, Língua Estrangeira no ensino
fundamental é parte da construção da cidadania. (BRASIL, 1998b, p. 41)

O segundo conhecimento é o sistêmico. Ele se relaciona ao próprio sistema da língua,

ao nível de organização linguística. No ensino de espanhol é importante o aluno reconhecer as

semelhanças e diferenças entre as línguas materna e estrangeira. Os PCN-LE (Brasil, 1998b)

sinalizam por um enfoque pedagógico ancorado nas maneiras como as representações

sóciodiscursivas são construídas em idiomas diferentes. Por isso, o professor deve abrir o

espaço da sala de aula para negociações dos significados materializados em diversos gêneros

do discurso em língua espanhola.

Em consonância com o exposto, os PCN-LE (Brasil, 1998b) também advogam pelo

ensino do conhecimento sistêmico de acordo com a necessidade das atividades abordadas na

aula de língua estrangeira. Portanto, os conteúdos lexicais, gramaticais e sintáticos orientam-

se sob o seguinte eixo na proposta de leitura dessa dissertação: negociar os sentidos sociais

dos discursos dos quadrinhos a partir da contextualização com os exercícios de leitura

propostos pelo professor-pesquisador. O conhecimento sistêmico deve ser abordado na

perspectiva da compreensão do discurso construído pelo autor. Por isso, uma prática

pedagógica que enfoque as referências verbais da superfície textual deve vincular-se aos

âmbitos sociais e históricos, ressaltando a possibilidade da relação dialógica (conf. cap. 3.1)

entre enunciador e interlocutor perpassarem uma relação espaço-temporal diacrônica, pois a

produção textual pode ser realizada em momentos e contextos diferentes da sua compreensão

leitora.

Em relação à linguagem verbal dos quadrinhos selecionados para essa investigação,

ela está em consonância com o período atual da contemporaneidade e  o local de  sua

elaboração é a sociedade argentina. Por isso, a prática de leitura dos conhecimentos sistêmicos

permite ao aluno compreender como as posições de adolescentes pós-modernos são

culturalmente construídas no Brasil e na Argentina. As representações lexicais dos quadrinhos

podem construir juvenis consumidores descontrolados ou conscientes e isso se manifesta por

meio da organização do texto.

Segundo os PCN-LE (BRASIL, 1998b), a organização textual configura-se em um

conhecimento necessário para ordenar a informação em textos orais  e escritos. Torna-se

importante diferenciar gêneros discursivos de tipos de texto, pois os primeiros são variados, e

os segundos “abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas como: narração,
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argumentação, exposição, descrição, injunção” (MARCUSCHI, 2005, p.22). Para o autor, a

multiplicidade de gêneros também é formada por tipos textuais, podendo o mesmo gênero

estruturar-se a partir de uma ou mais tipologias.

A organização de textos também é considerada como um “conhecimento intertextual”

(BRASIL, 1998b, p. 31). Refere-se à forma como os gêneros discursivos organizam-se

socialmente e possibilitam aos interlocutores distingui-los em suas relativas estabilidades.

Nesse sentido, quando lemos uma receita, um bilhete, uma notícia, uma seção de cartas do

leitor, entre outros, já inferimos como a informação se organiza nos gêneros. Em se tratando

dos quadrinhos, há a predominância dos tipos narrativos e descritivos em sua organização. Em

alguns casos, a narração ou a  descrição nas tiras podem acontecer apenas através da

linguagem não verbal, sendo essa uma peculiaridade desse gênero. Portanto, o leitor deve

compreender a necessidade de construir os sentidos por meio da ativação das formas como os

tipos textuais elencados anteriormente   se articulam na estrutura organizacional dos

quadrinhos.

Em consonância com o exposto nesta dissertação, as tiras e charges são considerados

gêneros discursivos. No cotidiano social, os indivíduos têm acesso a uma multiplicidade de

gêneros, tais como notícias, folhetos, publicidades, anúncios etc. Alguns são mais estáveis em

sua composição; como um manual de instrução, uma carta de apresentação e uma entrevista

de emprego. Outros permitem uma relatividade maior, como os bilhetes pessoais, as tiras em

quadrinhos, as charges e os anúncios publicitários.

Para haver a compreensão dos discursos materializados neles, torna-se necessário uma

leitura interativa e crítica. Defendo a abordagem da compreensão leitora em aulas de línguas

estrangeiras por meio dos gêneros discursivos. O ato de  ler abrange os conhecimentos

expostos anteriormente: o de mundo, o sistêmico e o da organização  textual. Durante o

processo discursivo de leitura, os estudantes necessitam operacionalizar estes conhecimentos

em língua espanhola com o auxílio da língua materna quando for necessário. Além disso, no

caso dos quadrinhos, há a presença das linguagens verbal e não verbal, a fim de facilitar a

compreensão textual.

De acordo com os PCN-LE (BRASIL, 1998b), tanto produtores de textos quanto seus

interlocutores necessitam ativar os conhecimentos relatados acima para negociarem o

entendimento da mensagem textual, ou seja, torna-se necessário haver uma projeção deles na

construção do significado. Alinho-me com esse posicionamento, já que “os significados não

estão no texto; são construídos pelos participantes do mundo social: leitores, escritores,

ouvintes e falantes” (BRASIL, 1998b, p. 32).
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Ancoro-me na perspectiva de MOITA LOPES (1996), pois o autor ressalta a

importância de haver uma proposta de ensino de línguas estrangeiras baseada no contexto

social geral do país em que os estudantes vivem. Dessa forma, ao realizar uma abordagem de

ensino-aprendizagem de leitura  segundo esta perspectiva, torna-se  importante enfocar  a

prática do consumo com os alunos. Isto se deve ao fato deste comportamento estar presente

no cotidiano de uma parte razoável dos estudantes, ainda que em se tratando da realidade

brasileira, um quantitativo considerável de  indivíduos tenha acesso a poucos bens de

consumo.

O conhecimento de mundo é relevante, porque a partir dele os alunos podem ativar os

conhecimentos prévios que  possuem acerca da prática  de consumir. Segundo o que foi

exposto nesta dissertação, (conf. cap. 2.2) as sociedades capitalistas contemporâneas possuem

o seu eixo norteador orientado ao consumo, o ato de consumir perpassa os adolescentes de

diferentes países e de distintas classes sociais.

É importante ressaltar que “para os jovens criam-se e divulgam-se novos produtos e

serviços prioritariamente  voltados para o vestuário e consumo de bens da indústria

cultural[...]” (BRASIL, 1998c). De  uma forma geral, o público adolescente a  quem se

destinam os artefatos desta indústria cultural, capitalista e pós-moderna é representado por

uma visão padronizada e homogeneizante de jovem, pertencente, no mínimo, a uma classe

média, desconsiderando a realidade brasileira de grande parte dos adolescentes. (conf. cap.

2.2).

Nesse cenário, parece-me pertinente a presença de atividades de leitura com gêneros

discursivos que promovam a reflexão sobre a temática do consumo e quem são os incluídos e

os excluídos desse processo. Esta proposta orienta-se à formação de leitores críticos, pois “a

criticidade é uma atitude geral do sujeito frente a qualquer enunciado ou texto, oral ou escrito,

em qualquer esfera de ação” (KLEIMAN, 2007, p.194). Por outro lado, no papel de mediador

do processo de ensino, defendo a elaboração de atividades de leitura imbricadas naquele

propósito. Por isso, o professor deve elaborar questões a fim de promover a construção e o

desenvolvimento de alunos que se apropriem da leitura com um olhar crítico.

No bojo desse cenário, remeto-me às relações dialógicas da teoria bakhtiniana, no

sentido de a produção de um diálogo sempre acontecer em resposta a outros. Por isso, a

prática pedagógica de leitura onde os alunos produzam sentidos de forma crítica a partir dos

gêneros discursivos, somente   será   possível por ser uma resposta aos enunciados

materializados pelas linguagens verbal e não verbal, pois elas são essencialmente dialógicas, o

que se reflete na interação social.
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Bakhtin (1929 [2006]) afirma que o signo, ou seja, a palavra possui significados além

de seu contexto sócio-histórico, ela também tem valores ideológicos. Nessa perspectiva, “não

são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou

más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis” (BAKHTIN 1929 [2006], p.96). A

leitura deve   privilegiar   a compreensão da existência   de uma multiplicidade   de

posicionamentos discursivos, assim como de diversas realidades representadas nos gêneros

discursivos. Por isso, a proposta de compreensão leitora possui o objetivo de formar alunos-

cidadãos conscientes por meio da reflexão crítica sobre as realidades veiculadas pelos

quadrinhos analisados nesta pesquisa.

Alinho-me ao posicionamento dos PCN-LE (BRASIL, 1998b), que advogam pela

compreensão de leitura dividida em três fases: a pré-leitura, a leitura e a pós-leitura. Esta

dissertação está ancorada nessas três etapas, porque elas possibilitam um trabalho em que o

professor pode elaborar atividades com o objetivo de ativar os conhecimentos elencados

anteriormente. Torna-se relevante mencionar que os exercícios podem possuir um objetivo de

compreensão geral do texto ou buscarem uma informação detalhada, um nome, uma data, um

conectivo etc.

Para aquele documento oficial, na fase antecedente à leitura, o professor pode ativar

conhecimentos  prévios relacionados aos  seguintes aspectos  do  texto abordado  na prática

pedagógica: estrutura organizacional, conhecimento de mundo, localização espaço-temporal,

inferências sobre o público projetado pelo autor e as finalidades de sua produção.

Além dos aspectos acima, também ressalto a importância de “responder perguntas,

participar de discussão sobre determinado assunto que será posteriormente encontrado em um

texto”. (BRASIL, 1998b, p. 93). Na proposta de pré-leitura há a possibilidade de negociar

sentidos discursivos a partir  do conhecimento de  mundo dos estudantes, desde  uma

perspectiva de sua própria cultura, a fim de aproximar-se de múltiplas culturas.

Na  linha  dessa  investigação, busco elaborar perguntas de  leitura prévia aos

quadrinhos que promovam um posicionamento discursivo dos estudantes sob quatro eixos: a

frequência  do consumo de roupas e  mercadorias, o pertencimento deles a alguma  tribo

juvenil, o valor atribuído ao consumo na sociedade contemporânea, e que produto tecnológico

mais gostam de usar. A partir do entorno sociocultural dos alunos pode-se promover uma

reflexão sobre a forma como o autor argentino constrói as identidades de adolescentes

consumidores contemporâneos, estabelecendo analogias com os diversos perfis de juvenis

existentes na sociedade brasileira que possuem acesso ao consumo, assim como àqueles

excluídos dessa prática, os integrantes da subclasse (conf. cap. 2.2).
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Na segunda fase, a de leitura, não é necessário o aluno conhecer o significado de todas

as palavras em língua espanhola, mas sim construir inferências a partir das informações mais

relevantes materializadas nos discursos dos quadrinhos. Para isso, ele deve usar elementos

linguísticos e não linguísticos fornecidos pelo próprio contexto para compreender os

significados de palavras desconhecidas. Nesta etapa, os estudantes usam com uma maior

frequência os conhecimentos de mundo e sistêmico. Ressalto a importância que a língua

portuguesa adquire no momento da realização da prática leitora, pois se baseando no sistema

linguístico do português, os discentes são capazes de realizar inferências acerca dos aspectos

léxico-semânticos, sintáticos e morfológicos, usando assim, as estratégias de leitura que

possuem em sua língua materna (BRASIL, 1998b) também em língua estrangeira.

Em se tratando do gênero enfocado nesta investigação, busquei a elaboração de

exercícios com a finalidade de possibilitar as compreensões globais e específicas das

informações negociadas nas tiras. Para a construção dos significados, os estudantes devem

ativar a compreensão do texto por meio das linguagens verbal e não verbal. Advogo pela

formulação de questões que ressaltem as “pistas contextuais” (BRASIL, 1998b, p. 92). Elas

perpassam os textos imagéticos e escritos, portanto, possibilitam a negociação dos sentidos

discursivos entre o autor- escritor e os alunos interlocutores.

O quadrinho é um gênero discursivo criativo e peculiar, pois geralmente a sua

compreensão global se constrói ao fim da última vinheta. Isto é marca do humor que perpassa

o gênero durante a construção de suas vinhetas. Torna-se importante promover a elaboração

de perguntas específicas e outras centrais para as atividades de compreensão textual. Por isso,

nesta  dissertação, as propostas de exercícios da fase  de leitura  perpassam dois tipos:

detalhadas, sendo estas relacionadas a uma ou mais vinhetas, auxiliando o entendimento

específico; e globais, contemplando os sentidos gerais negociados pelo autor.

Na terceira fase, a de pós-leitura, “o foco essencial é no relacionamento do mundo do

aluno com as ideias do autor”. (BRASIL, 1998b, p. 92). O objetivo de estabelecer uma

analogia entre o mundo do aluno com o posicionamento discursivo do autor pode tornar as

aulas de línguas estrangeiras mais contextualizadas das realidades sociais vividas pelos

estudantes. Esta etapa deve permitir aos discentes se posicionarem criticamente acerca da

visão  de mundo do autor sobre a prática do consumo, com especial atenção ao espaço

ocupado pelas vozes do sul (MOITA LOPES, 2006), ou seja, aqueles que  têm as

oportunidades de consumo cerceadas.

De acordo com a perspectiva deste subcapítulo, as tiras cômicas e os cartuns

constituem-se em gêneros discursivos propícios à prática pedagógica de leitura em outro
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idioma na educação básica. Isto se deve essencialmente a três motivos. O primeiro é o fato

dos quadrinhos serem organizados a partir das linguagens verbal e não verbal, o que

geralmente os torna mais atrativos para os alunos. A segunda razão é possibilitar ao professor

o desenvolvimento de atividades incluindo as três fases de leitura, sendo essas perpassadas

pelos conhecimentos de mundo, sistêmico e da organização textual, ainda que os tempos de

aula sejam reduzidos, pois são gêneros relativamente estabilizados na sociedade, constituindo-

se por poucas vinhetas. A terceira razão é compreender a leitura como uma representação do

discurso do autor, assim como de seu posicionamento sócio-histórico, ampliando o olhar para

outras realidades além daquelas materializadas no discurso.

Em consonância com o que foi exposto, advogo por uma abordagem da compreensão

leitora acerca da identidade do adolescente consumidor nos quadrinhos de maneira a ressaltar

“uma transposição e problematização para o espaço social do aluno” (TILIO, 2012, p.4).

Alinho-me ao posicionamento do autor, pois entendo que no foco da minha pesquisa, o aluno

brasileiro da escola pública do município de Duque de Caxias pode estabelecer semelhanças e

diferenças em relação aos perfis de adolescentes consumidores dos quadrinhos. Dessa forma,

em relação ao consumo juvenil, tanto o comportamento parecido quanto o diferente servem

para refletir criticamente sobre a construção de adolescentes consumidores nos âmbitos

brasileiros e argentinos.

Neste processo de negociação de significados, “alteridade e contexto” (MOITA

LOPES, 1998, p. 306) são fundamentais. Por isso, defendo uma atividade leitora ancorada no

pensamento crítico sobre as identidades juvenis silenciadas nos quadrinhos, aquelas que não

possuem voz social. Estas vozes podem estar excluídas ou incluídas nas representações das

tiras analisadas. Por isso, deve-se problematizar que as construções identitárias do autor são

perpassadas pelo seu olhar  ideológico de  mundo. Esta  ideologia pode vincular-se  a um

discurso homogêneo e padronizado ou permitir uma reflexão sobre a diversidade de perfis

adolescentes consumidores, principalmente acerca dos que não têm acesso a esta prática

(conf. cap. 2.2).
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5.   A METODOLOGIA DA PESQUISA

Esse capítulo demonstra as ações elaboradas com a finalidade de promover práticas

pedagógicas de atividades de leitura por meio da problematização do consumo como uma

questão social, permitindo a reflexão e o posicionamento crítico dos alunos-participantes de

uma turma do 9o ano de uma escola municipal do Município de Duque de Caxias. O corpus

desta investigação constitui-se de quatro tiras cômicas do personagem Gaturro. Portanto,

torna-se importante contextualizar a importância deste quadrinho argentino, confeccionado

por Cristian Dzownik,  doravante NIK, no cenário mundial contemporâneo, assim como

elencar aspectos da vida e obras do autor. Além disso, também apresento os instrumentos

usados no procedimento metodológico da  pesquisa-ação, considerando os pressupostos

teóricos expostos e discutidos nos capítulos anteriores, principalmente no terceiro. Além

disso, elencarei as etapas pedagógicas desenvolvidas durante a minha prática em sala de aula

como professor-pesquisador.

5.1 “NIK” e Gaturro

NIK nasceu em Buenos Aires, Argentina, atualmente tem 41 anos. Estudou no Colégio

Nacional de Buenos Aires e posteriormente cursou a carreira de Desenho Gráfico na

Universidade de Buenos Aires (UBA). Ele também estudou fotomontagem, computação

gráfica  e  publicidade; começou a  desenhar quando ainda era criança, fez os primeiros

desenhos profissionais aos 17 anos, aos 21 foi contratado pelo Jornal “La Nación”, onde em

1992 começou a desenhar quadrinhos de humor político sobre a realidade argentina. Hoje em

dia, além de continuar publicando charges e tiras com esta temática, também divulga os

quadrinhos do Gaturro naquele diário.

Este personagem surgiu em 1996, inspirado nos mascotes que o autor teve em sua

infância. O felino retrata inúmeras situações do cotidiano da sociedade argentina

contemporânea, muitos deles perpassando temáticas globais, como a do consumo, foco dessa

investigação. Parece-me importante ressaltar que as primeiras aparições do personagem

Gaturro foram envolvendo temas de políticas públicas, estas tiras seguem sendo publicadas

pelo autor e recebem o nome de “Política por Nik”2. Posteriormente, os editores do “La

Nación”, devido à repercussão positiva que o gato tinha no quadrinho político, solicitaram ao

2 Disponível no site www.lanacion.com.ar/humor/
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autor que produzisse um quadrinho específico para o gato, com o rótulo de “Gaturro”,

recebendo o nome de seu personagem.

No contexto dos quadrinhos, vale a pena ressaltar que o gato ocupa o papel de “animal

de estimação” de uma família, também elaborada pelo autor, que o adotou quando era bem

pequeno. Os integrantes são os pais, o filho, que se chama Augustín, e a filha, chamada Luz.

Na descrição de seus personagens, o autor comenta que uma das características pessoais do

gato3, que adquire a natureza humana, é apreciar andar pelo bairro construindo observações

detalhadas a respeito da vida cotidiana. Em relação à personagem de Luz4, ela é caracterizada

como a filha adolescente da família, gosta de ouvir música e de enviar mensagem de texto

pelo celular, seu quarto é desordenado e muito bagunçado. O seu objeto favorito é um “iPod”.

O menino Augustín5 é o filho mais novo, ele adora os jogos eletrônicos e navegar pela

internet, o seu objeto favorito é o computador “Playstation”.

Caracterizo os personagens do núcleo familiar para ressaltar o fato de que alguns

aspectos de suas personalidades contribuem para aproximar a tira de uma visão de sociedade

global, tornando o produto mais facilmente comercializado nos diversos países do mundo. Na

atualidade, as tiras de Gaturro são distribuídas em quase  todas as nações da  América

Hispânica, em alguns países da Europa; como Espanha, Portugal e França, além de Estados

Unidos e Brasil.

Atualmente, existem dezenove livros com as histórias de Gaturro, sua família e os

outros personagens criados por NIK, os quais estão agrupados na categoria “Coleção

Gaturros”. Há também oito livretos pertencentes à coleção “Gaturro aventuras”, que abordam

histórias de suspense e de aventura, como “Gaturro e o mistério dos zumbis” e “Gaturro e os

Piratas do tesouro perdido”6. Além disso, existem quatro livros em tamanho ampliado, o

primeiro deles denomina-se “Gaturro grandão”, já disponível no mercado editorial brasileiro.

Na Argentina, em relação a este personagem, também existem livros com as seguintes

caracterizações: figurinhas, formato de bolso, 3D, presente para ocasiões especiais, inclusive

didáticos, que estimulam o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. Para concluir,

parece-me importante sinalizar que em 2010, foi lançado filme do “Gaturro”, o primeiro

longa-metragem em terceira dimensão do cinema argentino.

Até o presente momento, além do livro em tamanho grande, citado anteriormente,

disponível em língua portuguesa, encontram-se os volumes “1” e “2” da “Coleção Gaturro”,

3Disponível em www.gaturro.com/personajes/personaje.php?id_personaje=61
4 Disponível em www.gaturro.com/personajes/personaje.php?id_personaje=149
5 Disponível em www.gaturro.com/personajes/personaje.php?id_personaje=151
6 Tradução feita por mim diretamente do espanhol, títulos ainda não disponíveis em português do Brasil.
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traduzidos para este idioma. Com relação à disponibilidade dos livros em língua espanhola no

mercado brasileiro, é possível adquiri-los através de algumas livrarias especializadas ou até

mesmo comprá-los diretamente do site7 do personagem, espaço virtual em que também se

podem ler diversas tiras do gato, da sua família e dos demais integrantes da turma. Em se

tratando de locais virtuais, encontram-se disponíveis duas páginas8 eletrônicas, nos idiomas

espanhol e português, com objetivo de promover entretenimento para o público infantil,

porque eles podem participar de um mundo virtual com a presença de Gaturro, interagindo

também com outras crianças. O site em língua portuguesa teve início no ano de 2012, o que

indica um maior investimento na divulgação deste personagem no Brasil.

No âmbito acadêmico, o programa de pós-graduação em Educação da Universidade do

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), possui uma linha de pesquisa intitulada: “Histórias em

quadrinhos e educação: preservação de uma memória, memória de uma preservação9”. A

constatação deste fato é importante, porque os quadrinhos do Gaturro, em língua portuguesa,

também estão sendo discutidos neste grupo. Nesse sentido, compreendo que as tiras do gato

estão circulando em outros espaços acadêmicos, que não sejam exclusivamente os de

professores e pesquisadores de língua espanhola, o que pode contribuir para a construção de

trabalhos científicos em outras áreas do conhecimento, conforme já acontece com as tiras da

Maitena e da Mafalda.

5.2. A pesquisa-ação

De acordo com as balizas teóricas evidenciadas sob uma  perspectiva

sociointeracionista de aprendizagem de língua espanhola e do consumo como uma

problemática social, ancoro-me no modelo investigativo da pesquisa-ação. Para conceituar

este paradigma usado nesta dissertação, me apoio em três pesquisadores: Thiollent (1996),

Moita Lopes (1996) e Franco (2005). O primeiro define a pesquisa-ação de uma maneira mais

ampla, sem um foco especificamente educativo; o segundo e o terceiro apontam para uma

atuação na perspectiva educacional.

Thiollent (1996) orienta o seu foco da pesquisa para a solução de problemas em que os

sujeitos do processo estejam envolvidos. Para o autor, é uma forma de pesquisa social

elaborada e concretizada em “estreita associação com uma ação ou com a resolução de um

7Disponível em www.gaturro.com
8 Acessíveis em www.mundogaturro.com e www.mundogaturrorecreio.com.br
9 www.dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhelinha.jsp?grupo=0326708EQZ6GS1&seqlinha=6
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problema coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”. (THIOLLENT, 1996, p.

14)

Conforme já mencionei, Moita Lopes (1996) centraliza-se nas contribuições

pedagógicas da pesquisa-ação. Ele considera este paradigma um dos mais relevantes para o

processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, porque se torna possível gerar

conhecimentos a partir das práticas desenvolvidas em sala de aula.

Moita Lopes caracteriza a pesquisa-ação como um tipo de investigação

realizada por pessoas em ação em uma determinada prática social sobre esta
mesma prática, em que os resultados são continuamente incorporados ao
processo de pesquisa, novo tópico de investigação, de modo que os
professores-pesquisadores, no caso em questão, estejam sempre atuando na
produção de conhecimento sobre a sua prática. (MOITA LOPES, 1996, p
185).

Dessa forma, observo que o paradigma da pesquisa-ação é adequado para a minha

investigação, pois situa a ação investigativa no contexto social da sala de aula, produzindo

conhecimentos para a pesquisa a partir dos posicionamentos dos participantes envolvidos

nesse processo.

Conforme já foi exposto no referencial teórico dessa dissertação (conf. cap. 4), a

concepção de ensino de línguas estrangeiras a qual me alinho está ancorada na predileção pela

abordagem de questões sociais, como a do consumo. Nesse contexto, considero, com relação

aos adolescentes,  três aspectos relevantes:  o acesso  desigual ao  mercado consumidor na

sociedade brasileira; aqueles que possuem condições financeiras para consumir e são

consumistas e os que são abastados economicamente, mas não consomem exageradamente.

Para Franco (2005), a pesquisa-ação parte de uma situação social real a ser modificada

e, ainda acrescenta que, deve frequentemente levar em consideração para a investigação os

novos elementos que surgem durante o processo, influenciados pela pesquisa. Nesse sentido,

a partir dos aspectos elencados anteriormente sobre o consumo juvenil, o tipo de pesquisa que

adoto contribui para o professor-pesquisador incitar nos estudantes um pensamento autônomo

sobre a prática do consumo, assim como refletir que adolescentes têm acesso a este mercado

consumidor e quais são excluídos dele.

Torna-se fulcral para o processo investigativo que o professor-observador se posicione

de forma crítica e colaborativa, possibilitando, assim, “o mergulho na práxis do grupo social

em estudo” (FRANCO, 2005, p. 486). Esta imersão na prática social dos participantes deve
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ser realizada no sentido de reorientar a pesquisa com novas informações e possibilidades, pois

não se considera as vozes dos sujeitos apenas para registro, mas sim como parte fundamental

da pesquisa-ação. O conhecimento alinhado com esta metodologia é aquele ancorado na

“pedagogia de mudança da práxis” (FRANCO, 2005 p. 490), possibilitando ao professor-

pesquisador estabelecer modificações em suas práticas pedagógicas, assim como contribuir

para a melhoria das práticas sociais dos indivíduos participantes do processo de pesquisa.

Dessa forma, a minha investigação encontra-se no paradigma da pesquisa-ação por

considerar os posicionamentos dos alunos como um aspecto indissociável do trabalho

científico. As interações ocorridas ao longo das aulas são importantes para que eu, no papel de

professor-pesquisador, (re)pense constantemente as perguntas que serão elaboradas nas etapas

das atividades de leitura, a fim de ressaltar a importância do consumo consciente, assim como

daqueles que são excluídos dessa sociedade de consumo. Além disso, é importante a

construção de um espaço dialógico para que os próprios discentes se (re)definam em seus

papeis sociais de consumidores adolescentes.

5.3. O Contexto escolar e os participantes da pesquisa

Nessa parte da pesquisa o objetivo é mapear o contexto educacional em que ela se

desenvolverá, assim como alinhavar os perfis dos alunos- participantes e do professor-

pesquisador atuantes no processo de investigação.

5.3.1.O contexto escolar e os participantes

A instituição escolar localiza-se no município de Duque de Caxias, no bairro

Copacabana, situado no 1o distrito da Cidade. Vale a pena ressaltar que o município divide-se

por distritos, perfazendo quatro no total. O primeiro é aquele que fica mais próximo do centro

desta cidade. O bairro possui habitantes de classes média e baixa, considerando os padrões

socioeconômicos da cidade em que está inserido. Portanto, também existem muitas casas

humildes e alguns terrenos, não tão grandes, onde convivem diversas famílias no mesmo

quintal, geralmente parentes. Esta dinâmica de organização familiar é comum naquela

localidade.
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A escola  municipal Wilson de  Oliveira Simões, espaço institucional onde  se

desenvolve a minha pesquisa, foi municipalizada em janeiro 2006; até esta data era de

propriedade particular. Ela funciona em três turnos.  O primeiro das 7:30h às  12:00h,  o

segundo de 13:00h às 17:30h e o terceiro das 18:30h às 22:00h.

No primeiro turno, a escola atende aos alunos da educação infantil e do primeiro e

segundo  segmentos  do ensino fundamental.  Na parte da tarde,  somente há aulas  para o

Fundamental 1, e à noite acontecem as aulas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), desde a

alfabetização até o 9o ano de escolaridade. No turno da manhã, período em que se realiza a

minha investigação, há 10 turmas de segundo segmento; sendo três de sexto ano, três de

sétimo ano, duas de oitavo e duas de nono.

A minha pesquisa-ação se realiza com alunos do 9o ano de escolaridade do turno da

manhã, em uma turma na qual sou regente. Selecionei o nono ano de escolaridade por serem

alunos com idade média entre 13 e 15 anos. Dessa forma, eles se enquadram no conceito

historicamente construído de adolescentes. A turma escolhida foi a 902; a preferência por ela

em detrimento da 901, também de minha regência deve-se ao fato de eu possuir dois tempos

seguidos naquela turma, facilitando o desenvolvimento da investigação.

No município de Duque de Caxias, a implantação da língua espanhola aconteceu no

ano de 2006; até este momento, os alunos do segundo segmento da rede municipal estudam

somente a língua inglesa. Entretanto, não foram todos os anos de escolaridade do segundo

segmento que tiveram o espanhol na grade curricular. Até o presente momento, apenas os

oitavo e nono anos de algumas escolas da Rede possuem a disciplina em seus quadros de

horários.

5.3.2.O professor-pesquisador

Leciono no ensino público há mais de seis anos. Contudo, ministrei aulas em cursos

livres de 2002 até 2008. Sou casado, tenho 30 anos e moro em Santa Rosa, bairro de classe

média de Niterói. Nasci na Taquara, bairro de classe média da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Graduei-me em Letras (português/espanhol) pela Universidade Castelo Branco (UCB).

Posteriormente, cursei especialização na Universidade Federal Fluminense (UFF) em Língua

Espanhola e Literaturas Hispânicas. Já apresentei algumas comunicações em Congressos de

Professores de Espanhol, de Ensino de Línguas Estrangeiras e de LA.

Em 2006 fui aprovado em um concurso para professor de espanhol do município de

Duque de Caxias, onde atuo até hoje. No ano de 2011 fui convidado pela Secretaria Municipal
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de Educação de Duque de Caxias para ser coautor da elaboração Curricular e dos eixos

norteadores de língua espanhola. Desde 2007, atuo nas Faculdades Integradas Simonsen,

localizada em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio, ministrando a disciplina de Espanhol

Instrumental e Produção Textual em língua portuguesa para os cursos de Administração,

Ciências Contábeis e Pedagogia. No ano de 2010 ingressei no quadro do magistério Estadual

do Rio de Janeiro, lecionando para alunos do ensino médio diurno e noturno.

5.3.3.Os alunos

Conforme já foi abordado anteriormente, os estudantes são adolescentes do 9o ano de

escolaridade do turno da manhã de uma escola municipal. No quadro abaixo, elenco a idade

de cada um dos 20 participantes, assim como seus respectivos gêneros.

Quadro 3: idade e gênero dos alunos-participantes

Estudante Idade Gênero

(E01) 13 F

(E02) 15 F

(E03) 13 F

(E04) 13 F

(E05) 13 F

(E06) 14 M

(E07) 14 F

(E08) 14 M

(E09) 14 M

(E10) 13 M

(E11) 14 M

(E12) 13 M

(E13) 15 F

(E14) 15 F
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(E15) 14 M

(E16) 13 M

(E17) 13 M

(E18) 13 F

(E19) 14 F

(E20) 13 M

De acordo com a tabela, observo que os discentes regulam em relação à faixa etária.

Não existem disparidades  de idades, estando todos  na etapa construída de forma sócio-

histórica e conhecida como “adolescência”. A turma também possui um equilíbrio no número

de estudantes dos gêneros feminino e masculino. Um dado importante para a pesquisa é o fato

de três alunos já terem estudado em escolas particulares, sendo estes pertencentes à classe

média do município. Entretanto, alguns discentes que nunca frequentaram escolas privadas

também integram um perfil socioeconômico mais privilegiado, dentro do âmbito do bairro.

Destaco um aluno que estuda  numa conhecida franquia  de  idiomas, outro estudou num

instituto de idiomas, igualmente conhecido no mercado, por quatro anos. Quase todos os

estudantes possuem celulares, alguns com acesso à internet. Apenas três estudantes não

possuem este aparelho tecnológico.

5.4. Os instrumentos e procedimentos da pesquisa-ação

Para a realização dessa investigação, aproprio-me dos instrumentos elencados na

sequência: observação participante, diário do professor, questionário e, por fim, entrevista

semiestruturada. Posteriormente, relato os procedimentos da pesquisa realizada em sala de

aula. Torna-se importante ressaltar que todos estes instrumentos corroboram para a construção

de uma prática pedagógica mais adequada aos participantes, assim como cooperam para a

ressignificação do processo de aprendizagem de língua espanhola no ensino regular, no

contexto da escola pública.
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5.4.1. A observação participante e o diário do professor-pesquisador

Um importante instrumento usado no começo da investigação foi a observação

participante. Após este momento de averiguação, registrei os acontecimentos em meu diário

de professor-pesquisador, ao fim de cada aula-encontro. Este processo de construção das aulas

foi registrado por meio de gravações em áudio, que posteriormente foram transcritas neste

trabalho científico (conf. cap. 6.2)

Segundo Mayo (2004, p.23), “é importante maximizar a utilidade das observações em

sala de aula”. Dessa forma, entendo que o momento da observação é de fulcral importância

para o desenvolvimento da pesquisa, pois o professor-pesquisador deve direcionar as suas

observações para dados relevantes da investigação. Mayo (2004, p.23) ainda acrescenta que as

anotações expressas no diário devem começar antes da primeira aula, a partir do registro dos

objetivos declarados para aquele dia. Este fato contribui para uma maior organização dos

eventos da pesquisa. De acordo com Nunan (1992), um diário de aula constitui-se em um

instrumento de pesquisa que necessita constar da supervisão de atividades elaboradas em sala

de aula e do registro detalhado das observações, a fim de facilitar a análise posterior dos

dados adquiridos.

Esta pesquisa sinaliza para alguns momentos relacionados ao diário de classe: o

primeiro deles é o de anotações feitas previamente à primeira aula, com os objetivos a serem

alcançados no dia; o segundo é o das atividades realizadas; o terceiro refere-se à anotação de

procedimentos e materiais usados; e o quarto é o registro das reações e sensações dos alunos

durantes as aulas, pois o filtro afetivo do aluno também perpassa o processo de ensino-

aprendizagem de uma língua estrangeira.

5.4.2 O questionário e as entrevistas

Em um primeiro momento, elaborei um questionário com dez questões, algumas delas

com justificativas. As questões um, dois e dez tratam do ensino-aprendizagem de língua

espanhola na escola. A questão três aborda os gêneros discursivos; as perguntas de quatro a

sete, abrangem especificamente o gênero quadrinhos, e as questões oito e nove referem-se à

prática do consumo. Vale a pena ressaltar que a questão sete procura estabelecer uma relação

entre o uso de quadrinhos em sala de aula e o consumo; a de número dez busca uma analogia

entre o processo de ensino-aprendizagem e a prática do consumo. O questionário foi
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distribuído para todos os alunos da turma, individualmente, perfazendo um total de 20

estudantes. Eles o responderam no começo do processo investigatório, o que me auxiliou na

realização de um mapeamento dos alunos participantes.

Na sequência, elenco as indagações do questionário: 1- Você acha importante

aprender a língua espanhola na escola? 2- Qual é a forma de aprender espanhol que

você considera mais interessante na aula? (1- mais interessante; 2 – interessante; 3-

pouco interessante; 4- menos interessante). 3- Enumere os tipos de gêneros mais

interessantes para aprender espanhol na escola. (1-mais interessante; 2-interessante; 3-

pouco interessante; 4-menos interessante). Com que frequência você lê histórias em

quadrinhos? 5 -Você acha interessante uma aula de espanhol com histórias em

quadrinhos (tiras cômicas, cartuns)? Em sua opinião, uma tira em quadrinhos usada na

aula de espanhol deve servir para: 7 - Você consome exageradamente? 8- Das palavras

abaixo, quais você relaciona à palavra “consumo”? 8 - Das palavras abaixo, quais você

relaciona à palavra “consumo”? 9 - Em sua opinião, é interessante uma aula de espanhol

que trate do assunto do consumo? 10 - Enumere os objetivos mais importantes da

aprendizagem de língua espanhola na escola. (1- mais importante 2- importante; 3-

pouco importante; 4-menos importante).

Apliquei o questionário aos alunos com a finalidade de diagnosticar seus

posicionamentos acerca de cinco pilares norteadores dessa investigação, sendo estes: a

consciência dos estudantes como consumidores; a importância da abordagem do tema do

consumo na aula de espanhol; o interesse por usar o gênero discursivo quadrinhos no processo

de ensino-aprendizagem de língua espanhola, priorizando a sua função social; a compreensão

acerca da principal finalidade do ensino fundamental; e a preferência por determinadas

habilidades comunicativas em detrimento a outras.

Além do questionário, optei também por realizar uma entrevista semiestruturada, pois

dessa forma consegui obter um retorno mais informal dos alunos acerca das atividades

propostas no percurso do processo de pesquisa. A elaboração da entrevista semiestruturada

aconteceu a partir de tópicos previamente estabelecidos. Nunan (1992) reitera dois aspectos

favoráveis a este tipo de entrevista. Para ele, há a possibilidade do controle da entrevista por

parte do entrevistado, assim como a flexibilidade para o entrevistador. Este posicionamento

do autor corrobora com a perspectiva desta dissertação, porque advoga por um maior grau de

autonomia por parte dos participantes da investigação, assim como ressalta uma menor

contribuição do entrevistador.
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A entrevista possui como objetivo a triangulação dos dados obtidos pelo questionário e

pelas atividades de leitura. Ela será o último instrumento usado para esta pesquisa-ação. A

finalidade da entrevista é observar os posicionamentos dos alunos sobre as atividades

realizadas com os quadrinhos na aula de espanhol, assim como mapear as suas reconstruções

identitárias acerca da prática social do consumo.
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6.   AS REFLEXÕES TEÓRICAS DA PRÁTICA E PRÁTICAS DA TEORIA: UM

MERGULHO NA RESSIGNIFICAÇÃO DA PRÁXIS

Este capítulo divide-se em duas partes fundamentais. A primeira possui o objetivo de

analisar as repostas fornecidas pelos estudantes às indagações do questionário,

contribuindo para redefinições sobre a prática pedagógica com os quadrinhos do Gaturro

na aula de espanhol. A segunda parte ancora-se em três pilares: apresenta as quatro tiras

cômicas trabalhadas durante as atividades de leitura; sintetiza os objetivos esperados a

partir da elaboração de cada pergunta de compreensão leitora e busca problematizar os

resultados construídos pelos alunos-participantes durante este processo.

6.1 Análise do questionário

Em um primeiro momento, perguntei aos alunos se estavam dispostos a participar de

uma pesquisa acerca de questões que envolviam o processo de ensino-aprendizagem de

espanhol. Expliquei-lhes a importância das respostas para a negociação de aulas mais

colaborativas, participativas, reflexivas e críticas, portanto, toda a turma consentiu em

contribuir com as respostas. As respostas foram elaboradas individualmente pelos alunos

participantes e após a aplicação dos questionários, analisei cada uma delas. A aplicação

aconteceu no dia 12 de março de 2012.

Questão 1- Você acha importante aprender a língua espanhola na escola?
Justifique.

De acordo com as respostas oferecidas pelos estudantes, todos os 20 reconhecem a

importância do aprendizado da língua espanhola na escola. Entretanto, vale a pena ressaltar

que 14 alunos relacionam o papel desse idioma aos benefícios que eles terão futuramente. Um

aluno advoga pela necessidade de aprender espanhol com o objetivo de viajar para a Espanha

e outro com a finalidade de falar com espanhóis. Nesse sentido, observo que o imaginário dos

discentes referentes à aprendizagem do espanhol está mais atrelado ao uso do idioma no

futuro, no mercado de trabalho e na possibilidade de alcançar bons empregos, do que na

formação do cidadão na língua estrangeira.

(E02) “Pode ajudar futuramente”
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(E03) “Futuramente podemos usar a língua espanhola”

(E04) “Porque é importante para o meu futuro”

(E06) “Quando eu falar com um espanhol vou saber dialogar melhor”

(E08) “Porque vai precisar na hora de arrumar um emprego bom”.

(E14) “Porque se eu precisar ir para a Espanha já sei falar um pouco de

espanhol”.

Questão 2 - Qual é a forma de aprender espanhol que você considera mais
interessante na aula? (1- mais interessante; 2- interessante; 3- pouco interessante; 4-
menos interessante).

Na segunda questão, houve a preferência pela habilidade comunicativa da fala, com 9

alunos marcando-a como a mais importante no processo de ensino/aprendizagem de espanhol.

A habilidade auditiva ocupou o segundo lugar, sendo a mais importante para 5 alunos. A

escrita foi predominante para 3 alunos e a leitura apenas para 2 estudantes. Nesse cenário, a

proposta didática de leitura dessa dissertação almeja contribuir para que os alunos atribuam

uma maior relevância aos exercícios de compreensão leitora em língua espanhola, segundo as

etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura, e de acordo com os conhecimentos de mundo,

sistêmico e da organização textual.

Questão 3 - Enumere os tipos de gêneros mais interessantes para aprender

espanhol na escola. (1-mais interessante; 2-interessante; 3-pouco interessante; 4-menos

interessante).

Na terceira questão, os alunos deveriam assinalar os gêneros discursivos que

consideram mais interessantes na aprendizagem de espanhol. Dos 20 alunos investigados, 8

consideram o uso de quadrinhos na aula como o gênero mais interessante, para 7 deles

predominam as notícias, 3 estudantes preferem as publicidades e somente 2, os rótulos de

mercadorias. Dessa forma, observo a  importância  da  presença  do gênero discursivo

quadrinhos nas atividades realizadas em aula, pois 40% dos alunos o consideraram como o

mais interessante, o que confirma as expectativas do professor pesquisador, pois já havia

selecionado este gênero para a investigação.

Questão 4 - Com que frequência você lê histórias em quadrinhos?

Essa questão teve como finalidade saber a frequência da leitura de histórias em

quadrinhos por parte dos alunos. Nesse contexto, 2 alunos responderam lê-las três ou mais

vezes por mês; nenhum aluno marcou a opção “duas ou mais vezes por mês”; 2 alunos
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assinalaram que leem uma vez por mês ou menos que isso; 11 afirmaram que quase nunca as

leem e 5 disseram que nunca as leram.  Além  disso, os alunos justificaram  a razão das

marcações de suas opções.

(E1) “Porque não tenho muitas”

(E3) “Porque eu tenho preguiça”

(E5) “Porque eu não gosto de histórias em quadrinhos”

(E6) “Porque eu não tenho conhecimento”

(E9) “Porque não tenho acesso”

(E11) “Porque sou acostumado a ler desde pequeno”

(E 20) “Porque eu não conheço muitas histórias em quadrinhos”.

Em consonância com as respostas e justificativas apresentadas pelos alunos, observo

que  grande parte  da  turma  possui pouco contato com os quadrinhos. Observo que  os

estudantes (E01), (E06), (E09) e (E20) justificam a ausência da leitura deste gênero por não

terem acesso e conhecimento  das  histórias em  quadrinhos.  Entretanto, ressalto  que a

biblioteca da escola possui uma quantidade satisfatória desse gênero discursivo. Por outro

lado, a afirmativa de (E5) pode estar relacionada ao pouco contato que teve com este gênero

ou por achá-lo mais direcionado a crianças. Entretanto, (E11) se apresenta como um aluno

que  possui a prática de  leitura desde a  infância, dessa forma, ele afirma  possuir  uma

frequência de leitura de quadrinhos de três vezes ou mais por mês. Portanto, a partir dessas

respostas entendo que a minha proposta didática assume mais um papel social importante, o

de inserir a prática leitora dos quadrinhos no cotidiano escolar dos alunos.

Questão 5 - Você acha interessante uma aula de espanhol com histórias em
quadrinhos (tiras cômicas, cartuns)?

A questão cinco tem o objetivo de mapear o interesse dos alunos em uma aula

elaborada a partir de histórias em quadrinhos. O interesse em participar de aulas de espanhol

preparadas com o gênero discursivo quadrinhos foi apontado por 16 alunos, entretanto, 4

estudantes demonstraram ser um gênero que não lhes interessava.

(E1) "Assim nós aprendemos como se pronunciam as palavras”.

(E2) “Deixa a aula mais animada”.

(E3) “Porque podemos aprender mais sobre histórias em quadrinhos”.

(E8) “A gente aprende a falar melhor”.
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(E5) “Porque eu não gosto de histórias em quadrinhos”

(E12) “Eu não gosto de ler histórias em quadrinhos”.

(E13) “Porque descontrai a turma”

(E14) “Porque descontrai um pouco”.

Observo que (E1) e (E8) justificam o uso de quadrinhos na aula de espanhol a fim de

praticar a pronúncia, dessa forma, relacionam a prática pedagógica com os quadrinhos

simplesmente ao desenvolvimento da  habilidade  oral. Os alunos (E2), (E13) e (E14)

priorizam o aspecto do humor nos quadrinhos, sendo apontada a “descontração” que esse

gênero proporciona como o principal motivo para o seu uso. Por fim, observei que os alunos

citados acima relacionaram diretamente o uso de quadrinhos na aula de espanhol ao humor ou

ao aspecto da pronúncia.

Questão 6 - Em sua opinião, uma tira em quadrinhos usada na aula de espanhol
deve servir para:

Essa questão teve como objetivo compreender mais diretamente o papel do uso dos

quadrinhos na aula de espanhol na perspectiva dos alunos. Dentre as opções oferecidas, 6

alunos marcaram que os quadrinhos possuem somente a função de explicar questões

gramaticais, 2 estudantes assinalaram a opção de servir apenas para divertimento. Entretanto,

para 12 discentes, os quadrinhos adquirem a função pedagógica de abordar questões sociais

contemporâneas, abrangendo temáticas relacionadas ao meio ambiente e ao consumo. Sob

esta perspectiva, obtive uma surpresa positiva ao analisar as respostas, pois 60% da turma

compreende a finalidade do uso de tiras e cartuns na aula de Espanhol.

Contudo, observo que 40% dos alunos ainda estabelecem uma conexão direta entre o

uso daquele gênero discursivo e aspectos gramaticais e humorísticos. Portanto, durante a

realização das atividades com os quadrinhos, advogo pela importância de problematizar, com

os alunos, a relação existente entre o humor, característico do gênero quadrinhos e as questões

sociais, já que o aspecto humorístico é alcançado a partir de temáticas imbricadas no âmbito

social, no caso específico dessa dissertação, o consumo.
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Questão 7 - Você consome exageradamente?

O objetivo da  questão número 7 era averiguar  se  os alunos participantes da

investigação consumiam  de forma exagerada ou responsável.  Além  disso,  lhes  pedi  que

justificassem a escolha por uma resposta positiva ou negativa em relação ao consumo

exagerado. Dessa forma, 16 alunos responderam que consomem exageradamente e apenas 4

disseram consumir de maneira responsável.

(E01) “O necessário”

(E05) “Porque eu gosto muito de comprar”. (E06)

“Consumo muita internet, água, luz etc”. (E08)

“Tudo que eu compro eu sempre quero mais”. (E19)

“Adoro comprar!!!”.

(E16) “Eu fico muito tempo no computador”.

(E17) “Porque jogo todo dia videogame”.

Em consonância com as justificativas apresentadas, observo que 13 estudantes

estabeleceram uma relação direta entre consumir de forma descontrolada e o ato de comprar

produtos. Todavia, os alunos (E06), (E16) e (E17) compreenderam o “consumo” veiculado ao

tempo que gastam no computador, no videogame, além do gasto de água e luz. Nesse sentido,

esses estudantes já anteciparam algumas respostas da próxima questão. Observo ainda, que o

excesso de consumo está muito presente no cotidiano dos alunos investigados, por isso, torna-

se importante aplicar na prática a perspectiva do consumo consciente, (conf. cap. 2.2)

defendida nessa pesquisa.

Questão 8 - Das palavras abaixo, quais você relaciona à palavra “consumo”?

Nesta questão, o objetivo era mapear a relação dos estudantes entre a palavra consumo

e as opções apresentadas. Elaborei 7 alternativas onde eles poderiam marcar  quantas

achassem que se relacionavam à palavra consumo. Na verdade, todas as alternativas possuem

uma conexão com o ato de consumir. Em se tratando das opções assinaladas, apresento o

resultado das relações estabelecidas pelos estudantes: 2 com meio ambiente; 20 com roupas,

tênis e sapatos; 14 com água e luz; 4 com tatuagem e piercing; 13 com alimentação; 7 com

videogame e 11 com a internet. Averiguo que 100% dos alunos estabeleceram a relação entre

os atos de consumir e de comprar. Contudo, nem todos tiveram a percepção de entender o
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consumo de uma forma ampla, pois também consumimos energia, água, tempo usando

produtos eletrônicos. Além disso, o consumo de tatuagens e piercings é muito frequente na

cultura ocidental contemporânea, marcando as identidades e estilos de tribos juvenis.

Questão 9 - Em sua opinião, é interessante uma aula de espanhol que trate do
assunto do consumo?

O foco desta indagação foi averiguar o  interesse dos estudantes em  ter aulas de

espanhol com foco no tema do consumo. Na opinião de 14 alunos é interessante uma aula que

aborde a questão social explicitada acima, entretanto, 2 alunos não concordaram com essa

perspectiva, e outros 4 ficaram em dúvida na hora de justificar. Em consonância com as

justificativas, averiguei que alunos como (E05), (E06), (E07) e (E20) possuem a compreensão

do espaço da aula de língua espanhola  ser propício para  o desenvolvimento de  uma

consciência cidadã em relação à prática do consumo, contribuindo para a formação da

cidadania na aula de espanhol.  Além  disso,  observei  que alguns alunos, (E03) e (E01),

encontram-se em dúvida ou são contrários à possibilidade da aula de espanhol explorar a

questão social do consumo. Este fato pode estar relacionado com a concepção de ensino de

língua espanhola na escola que estes adolescentes possuem, desvinculando esse processo do

contexto social.

(E01) “É chato”.

(E02) “Não tenho vontade”

(E03) “Fiquei em dúvida”

(E05) “Porque é um assunto atual que deve ser focado”.

(E06) “Porque ajuda as pessoas a consumir pouco”.

(E07) “Porque através da aula as pessoas são alertadas”.

(E20) “Para mostrar para algumas pessoas que o consumo exagerado não é

necessário”.

Questão 10 - Enumere os objetivos mais importantes da aprendizagem de língua
espanhola na escola. (1- mais importante 2- importante; 3- pouco importante; 4-menos
importante).

A   última indagação busca compreender   os objetivos mais importantes na

aprendizagem da língua espanhola no contexto escolar, segundo os estudantes. Para isso

ofereci quatro opções para que eles as colocassem em ordem de importância. A alternativa
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considerada como a “mais importante”, por 9 alunos, foi a que estabelecia uma relação entre a

aprendizagem do idioma e a possibilidade de se conseguir um bom emprego futuramente.

Em segundo lugar prevaleceu a alternativa que prioriza estabelecer uma boa

comunicação com indivíduos que falam o espanhol, como alternativa assinada por 6 alunos.

Em terceiro lugar, com a preferência de 3 alunos, se encontra a opção que apresenta a reflexão

acerca de questões sociais; como o consumo exagerado, a poluição do meio ambiente e o

preconceito racial. Por último, sendo preferida por 2 alunos, estão as questões gramaticais.

As questões 1 e 10 demonstram o posicionamento dos alunos-participantes em relação

à importância da aprendizagem de língua espanhola no âmbito escolar. A última questão

ratifica as justificativas expostas na primeira, pois há a predominância do valor do ensino de

espanhol vinculado a uma visão mercadológica, onde se estreitam as relações entre aprender

espanhol e conseguir um bom emprego. Em consonância com essa perspectiva, 6 discentes

não reconheceram ou se mantiveram em dúvida sobre a importância de uma aula ancorada na

temática do consumo, de acordo com as justificativas da questão 9.

As respostas das questões 1 e 10 demonstram que para a maior parte dos alunos

investigados, a lógica da promessa do curso de espanhol livre, que supostamente prepara

indivíduos linguísticamente capacitados para o mercado de trabalho, permanece presente no

imaginários dos estudantes quando se trata do ensino desse idioma na escola regular. Além

disso, em consonância com a questão 9, 30% dos alunos não advogam ou não têm certeza da

importância da abordagem do tema social do consumo na aula de espanhol. Essa parcela de

estudantes pode acreditar que não é papel da escola discutir questões sociais no âmbito

educacional na aula de língua espanhola. Dessa forma, por meio das entrevistas

semiestruturadas realizadas após as atividades, tenho a possibilidade de averiguar de forma

mais efetiva se alguns desses alunos ainda mantêm a mesma opinião ou se as ressignificaram

a partir dos exercícios propostos.

6.2. Apresentação dos quadrinhos e das atividades de leitura

Esta parte do capítulo organiza-se por meio de três pilares: o primeiro é a apresentação

das tiras, o segundo compõe-se de uma análise dos exercícios de compreensão leitora

elaborados pelo professor-pesquisador, o último baseia-se nos resultados construídos durante

as interações em aula. Para uma melhor organização deste trabalho acadêmico, estruturei-o a

partir das quatro tiras que foram usadas na pesquisa-ação. Contudo, antes de apresentar o que
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foi exposto acima, explicito as razões pelas quais selecionei os quadrinhos utilizados na

prática pedagógica, assim como a dinâmica de interação proposta na mediação em aula.

A seleção dos quadrinhos e  a  produção dos exercícios buscaram problematizar

algumas respostas apresentadas pelos alunos durante a resolução do questionário. A questão

oito teve o objetivo de mapear as palavras que os estudantes relacionavam ao consumo. Todos

os vinte discentes associaram-na à compra de vestimentas e sapatos, mas somente sete ao uso

de videogames e onze à utilização de Internet. Essas respostas promoveram uma

ressignificação dos quadrinhos a serem abordados, pois anteriormente à aplicação do

questionário, todos estariam relacionados à aquisição de produtos. Posteriormente, percebi a

necessidade de selecionar um quadrinho para discutir acerca do tempo consumido pelos

alunos usando aparelhos das novas tecnologias e a internet, por isso, a tira 4 possibilita o

direcionamento para esta discussão.

Em relação à dinâmica de aula, distribuí as folhas para os alunos com as propostas de

atividades de leitura e os respectivos quadrinhos. Todavia, antes deles começarem a fazer as

questões, eu escrevia as perguntas de pré-leitura no quadro, e lhes pedia que interagissem

comigo, por meio das perguntas. Esse momento foi importante, porque serviu para

sensibilizar o grupo em relação aos assuntos. Ressalto que por fazer as indagações da etapa de

pré-leitura em espanhol, lhes disse  que se  sentissem livres para responder em língua

portuguesa ou espanhola.
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6.2.1 Tira 1

Figura 1: Tira 1 Fonte: www.gaturro.com

Esta primeira tira apresenta as seguintes personagens: uma gata, Ágatha; um gato,

Gaturro, e um ratinho. Os gatos são representações de determinados perfis de adolescentes

contemporâneos. Ela está marcada como uma adolescente que pensa em consumir

exageradamente; ele, por sua vez, preocupa-se mais com a parte sentimental, pois quer apenas

o amor da gatinha.

O quadrinho foi construído com pouca linguagem verbal, predominando a não verbal.

Há a expressão “Yo quiero...”, localizada na parte de cima do quadrinho. Parece-me

interessante observar que esta expressão denota desejo por algo ou alguém. Apesar dela não

estar presente na fala das personagens, observo que se relaciona a Gaturro e a Ágatha, porque

são os dois que manifestam os seus desejos. O ratinho aparece no meio dos dois gatos com o

seguinte discurso “Qué diferencia, ¿no? Entre os elementos elencados pela gata estão:   um

navio, um relógio, um anel de ouro, um cordão de ouro, uma barra de ouro, um carro, um

celular, um vestido, um sapato, uma calça, viagens etc. Parece-me importante ressaltar que de

acordo com as composições sócio-históricas das tiras do Gaturro, ele é um apaixonado por

Ágatha, quem o despreza constantemente.
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Em relação ao estilo verbal, há somente as duas expressões elencadas no parágrafo

anterior. Elas se encontram na tira remontando a um diálogo cotidiano, com uma construção

léxico-gramatical simples. O autor usa um estilo direto e negocia o sentido com os seus

interlocutores por  meio da argumentação “Yo quiero...”  e  também da  pergunta “Qué

diferencia, ¿no? Esse questionamento não é respondido pelo autor no quadrinho, abrindo

espaço para a construção de significações sociais por parte dos seus interlocutores sobre os

posicionamentos discursivos das personagens em relação ao consumo.

Em se tratando da construção composicional, o ambiente se assemelha ao de um papel

de carta, pois o fundo é amarelado. Um elemento que contribui para reforçar esse cenário é o

fato da expressão “Yo quiero...” estar representada graficamente com letra de mão e na parte

de cima da tira. Posteriormente, o autor constrói o quadrinho com diversas imagens de artigos

desejados pela gata e pela  imagem dela  própria  sendo desejada pelo gato. Nik tanto

representa dois tipos estereotipados de juvenis presentes no momento sócio-histórico atual da

pós-modernidade, quanto contribui para a cristalização e padronização dos dois perfis

apresentados: um consumista e outro sentimental. Entretanto, o autor constrói a personagem

do “ratinho” promovendo um papel reflexivo com os interlocutores acerca dos diferentes

desejos dos gatos.

Advogo pelo uso desse quadrinho em sala de aula porque apesar de o autor

homogeneizar os perfis adolescentes; um que somente pensa em consumir e outro apenas

preocupado com o amor, também se abre o espaço para a negociação com o interlocutor sobre

a prática excessiva do consumo adolescente, pois  a pergunta presente na tira permite a

construção social de significados que advoguem por uma reflexão cidadã sobre o ato de

consumir exageradamente. Portanto, privilegiei a formulação de perguntas facilitadoras de

uma leitura com o intuito de identificar em que medida os perfis dos alunos-participantes

estão representados na tira, a fim de problematizar estas situações com um viés crítico a partir

das intervenções em sala de aula, desempenhando a função de mediador do processo de

ensino-aprendizagem.
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6.2.1.1 Atividades de leitura

A pergunta “a” é de pré-leitura. Ela possui o objetivo de sensibilizar a turma com a

temática que será abordada posteriormente no quadrinho. A indagação busca averiguar a

frequência com que os alunos-participantes da pesquisa adquirem roupas, tênis, celulares etc.

Esta questão  possibilita mapear preliminarmente os estudantes  sob  duas  perspectivas:  os

consumidores  moderados, comprando de acordo com as suas necessidades,  e os  que

consomem excessivamente, adquirindo mercadorias desnecessárias.

A pergunta “b” relaciona-se diretamente ao gênero discursivo analisado, a fim de

negociar uma resposta acerca dos perfis adolescentes nele representados. Por meio dessa

questão, planejo observar a compreensão leitora global dos estudantes em relação às

representações de identidades juvenis construídas pela tira. Dessa forma, os estudantes podem

interagir com o gênero a partir da ativação dos seus conhecimentos de mundo sobre algumas

características de consumo adolescente imbricadas  no contexto socio-histórico

contemporâneo.

As questões “c” e “d” são de pós-leitura. A primeira possui a intenção de mapear quais

são os objetos da tira que os discentes consideram indispensáveis para viver, precisando

justificar a escolha feita. A segunda possui  o objetivo  de averiguar se os estudantes  se

identificam mais com a gata, sendo consumidores compulsivos, ou se valorizam mais o lado

sentimental, conforme o gato.  Além  disso,  os alunos  também  podem  se expressar nesta

questão com características das duas personagens da tira. Por fim, ela contribui para confirmar

ou ressignificar os posicionamentos acerca do consumo exagerado apresentado na questão 7

do questionário.

A pergunta “d” foi construída com o objetivo de o professor-pesquisador estabelecer

uma mediação com os alunos em relação aos seus discursos sobre a possibilidade de todos os

jovens desejarem tantas mercadorias como Ágatha. Essa pergunta está estruturada a fim de

problematizar um aspecto principal: a formação dos alunos como consumidores conscientes a

partir do conhecimento de mundo sobre a questão social do desejo de consumo adolescente na

sociedade da pós-modernidade. Por fim, torna-se importante uma negociação de sentidos, em

sala de aula, orientada a uma percepção de que nem todos os adolescentes desejam consumir

em excesso, inclusive pelo fato de muitos não terem acesso ao consumo de bens básico à vida;

como alimentos e vestimentas. Elaborei exercícios com a finalidade de contemplarem os três

momentos da compreensão leitora elencados acima: a pré-leitura, a leitura e a pós-leitura.
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Q

abaixo.

Para o primeiro quadrinho analisado, propus as atividades relacionadas na tabela

Prelectura

a) ¿Con qué frecuencia compras mercaderías?

Lectura

b) ¿Qué tipos de adolescentes están representados en el cómic?

Poslectura

c) Entre todo lo que aparece en la viñeta, ¿qué te parece indispensable para la
vida? ¿Por qué?

d) ¿Te pareces más a la gata o al gato? ¿Por qué?

e) ¿Crees que casi todos los adolescentes desean tantas mercaderías como Ágatha?
Justifícalo

Quadro 4: atividades de leitura da Tira 1

6.2.1.2 Apresentação dos resultados das atividades

Estas atividades foram desenvolvidas no dia 26 de março e marcaram o início das

atividades de leitura. A seguir, apresento algumas respostas construídas durante a realização

da atividade com a tira 1. Os alunos que no questionário afirmaram consumir demasiadamente

também continuaram coincidindo com este posicionamento nas respostas elaboradas para a

pergunta “a”.

(E03) “Compro sempre que posso, eu gosto muito de comprar.”

(E01) “Compro o que é realmente importante”.

(E08) “Compro demais”.

Com relação à letra “b”, os estudantes usaram o processo inferencial para produzir

significados acerca das representações de adolescentes consumidores presentes na tira. Os

vinte alunos participantes construíram sentidos de uma personagem ser consumista e o outro

sentimental. Entretanto, devo ressaltar o fato de que cinco alunos, entre eles (E01), se
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posicionaram discursivamente ao afirmarem que o quadrinho negociava sentidos de as

meninas serem mais consumistas que os meninos.

(E01) “A tira diz que as meninas são consumidoras e os meninos não”.

(E 18) “Dos adolescentes, uno consumista y otro sensible.”

(P) “E vocês acham que as meninas consomem mais que os meninos?

(E01) “Não, nada a ver, isso é preconceito”

(E08) “Eu sou menino e consumo muito”.

(E20) “Ah...Eu acho que elas consome mais sim...Tem que comprar batom,

sombra, pintar unha...”

Em se tratando do item “c” os estudantes (E08) e (E05) exemplificam a resposta

apresentada por dezoito alunos. Dessa forma, os pressupostos teóricos defendidos por essa

investigação acerca da prática do consumo na contemporaneidade (conf.cap. 2.2) encontram-

se em consonância com os posicionamentos discursivos da maior parte dos participantes. De

fato, há uma valorização de objetos como “carros”, “sapatos”, “roupas” e também do

“dinheiro”, em detrimento do valor  outorgado ao sentimento de amor, mencionado por

somente dois alunos (E 15) e (E 20).

(E 08) “Sapatos, roupas, chocolates e dinheiro”.

(E 20) “Sentimiento, dinero, casa, porque sin eso no se vive”.

(E 05) “Carros e sapatos”.

(E 15) “Casa, amor, roupa, comida, porque não é possível viver sem isso”.

Na pergunta seguinte, letra “d”, alguns alunos do sexo masculino argumentam que se

eles coincidissem com a opinião de Ágatha poderiam ser comparados a ter o pensamento

“igual ao de mulher”. Portanto, pareceu-me importante ressaltar que aquela era uma

representação do quadrinho sobre um perfil feminino estereotipado de adolescente construído

naquele gênero discursivo. A partir dessa ressalva, constatei que eles estavam mais à vontade

para responder à pergunta. Nesse sentido, as respostas oferecidas por 15 alunos seguem o

direcionamento daquela exposta pela aluna (E 15), com a preferência pela identificação com a

personagem adolescente da gata. Apenas dois alunos, um do sexo masculino (E 20) e outro do

sexo feminino, afirmaram possuir um perfil mais semelhante ao do gato. Além disso, observo

que tanto o aluno mencionado anteriormente, quanto o próprio Gaturro, rompem com visões
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padronizadas e homogeneizantes de adolescentes do sexo masculino, pois eles constroem

discursos de indivíduos mais sentimentais. Por fim, dois alunos, entre eles (E 13), afirmam ser

consumistas, porém também valorizam os sentimentos.

Em consonância com o posicionamento dos alunos em relação à questão “d”,

destaquei a fala da aluna (E11), pois ela afirma ser a adolescência a fase em que mais se

consome. A construção discursiva da estudante vai ao encontro de uma visão mercadológica

de perspectiva neoliberal, instituída pelas indústrias de bens de consumo, responsáveis por

forjar as identidades adolescentes pós-modernas, conforme apontado por Lorenzo (2003)

(conf. cap. 2.2).

(E 15) “Com a gata, eu sou consumista de mão cheia”.

(E 13) “Com um pouco dos dois”.

(E 11) “Me pareço mais com a gata, porque nessa idade é que mais se

consome”. (Grifo meu)

(E 20) “Con el gato, porque soy muy sentimental”.

A questão “e” possui o objetivo de compreender em que medida os alunos-

participantes possuem o entendimento dos diversos perfis de adolescentes consumidores

presentes na sociedade contemporânea. Nesse contexto, cinco alunos, como (E 13), se

posicionam de forma reflexiva sobre a heterogeneidade de identidades juvenis. Por outro lado,

quinze alunos consideram como o padrão a existência de adolescentes ávidos pelo mercado

consumidor. Portanto, ressalto a fala da estudante (E 11), a qual afirma ser um privilégio ter

todas essas mercadorias e associa o fato de pensar alto à possibilidade de adquirir diversos

produtos e mercadorias. Observo a excessiva valorização pelo “ter” em detrimento do “ser”,

já que para essa aluna um adolescente que pensa alto possui inúmeros objetos.

Em consonância com o exposto, esta aluna não considera os diversos adolescentes

pertencentes à subclasse, excluídos deste mercado consumidor. Além disso, em seu

posicionamento discursivo averiguo um pensamento perpassado por uma maior aceitação

social dos indivíduos adolescentes a partir da aquisição de diferentes mercadorias. Este fato

reitera o exposto nos pressupostos teóricos (conf. cap. 2.2), onde Nunes (2007) considera a

posse  de alguns objetos como um indicador  de ascensão social para  juvenis que  não

pertencem às classes sociais mais abastadas. Por isso, promovi intervenções no papel de

mediador com a finalidade de possibilitar uma reflexão sobre essa temática.
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(E 06) “Sim, porque hoje em dia os adolescentes não têm controle do

dinheiro que ganham, então acabam comprando muitas coisas”.

(E 13) “Não, porque nem todos os adolescentes têm dinheiro para

consumir.”

(E 11) “Sim. Adolescentes pensam grande, alto, e ter todas essas

mercadorias seria um privilégio enorme”.  (Grifo meu).

(P) Por que você acha que seria um privilégio?

(E11) “Ah, professor...Porque é muito bom ter tudo isso.

(P) Todo mundo concorda em ser um privilégio ou é mais importante não ter

tudo aquilo e valorizar mais as pessoas?

(E08) “Eu acho que os dois são importantes”.

(E01) “Eu acho que às vezes a gente tem muita coisa e não valoriza as

pessoas”.

(P) O que você acha? (Pergunta para E11)

(E11) “Ah...Sei lá...É legal valorizar as pessoas também.

6.2.2 Tira 2

Figura 2: Tira 2. Fonte: www.gaturro.com

O segundo quadrinho segue com a abordagem do consumo exagerado na sociedade da

pós-modernidade. Nesta tira, o autor também apresenta três personagens. Um deles
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masculino, representado por Gaturro e outros dois femininos, sendo duas jovens mulheres.

Torna-se interessante observar que, conforme demonstrado  na tira anterior,  Nik também

apresenta as mulheres como consumistas, e o personagem masculino apresenta-se como um

indivíduo que reflete sobre esse consumo exagerado.

O espaço construído pelo autor por meio da linguagem não verbal é aparentemente um

parque. Ele retrata um ambiente propício a uma reflexão, pois Gaturro está caminhando

sozinho e pensando como a sociedade valoriza o “ter” em detrimento do “ser”. O autor

representa o gato com um olhar triste e desanimado nos dois primeiros quadrinhos, porque a

personagem não está de acordo com o cenário atual da sociedade de consumo. Portanto,

averiguo que Nik em seu posicionamento autoral constrói um gato adolescente preocupado

com a superficialidade do mundo, pois Gaturro afirma “Vivemos em um mundo capitalista

superficial” “Se você não tem isso ou aquilo, você não existe”. Nesse sentido, o gato esclarece

que o valor do ser humano na sociedade pós-moderna está perpassado pelos bens de consumo

adquiridos.

No terceiro quadrinho, Gaturro observa duas jovens mulheres caminhando e escuta o

seguinte discurso “Porque o que importa de verdade é o que temos dentro de nós”. A

expressão do gato torna-se mais feliz devido ao fato dele acreditar que elas faziam alusão à

essência e aos sentimentos humanos. Por isso, ele pensa no quadrinho seguinte: “Finalmente,

duas almas sensíveis”. Entretanto, as personagens femininas referem-se à importância de o

indivíduo possuir uma situação financeira satisfatória, não valorizando a essência do ser

humano em detrimento do dinheiro que possuem. Uma delas afirma “Eu, por exemplo, dentro

da minha pochete, levo três cartões de crédito, um de débito, algum dinheiro, as entradas

de...”. A outra complementa dizendo “óbvio”. Por isso, Gaturro encontra-se com uma

expressão triste no último quadrinho, pois foi surpreendido pelo discurso delas.

No processo de construção composicional o autor deve  ser capaz de  perceber/

imaginar quem são os destinatários da sua obra e a quem se destina a sua produção. Os

interlocutores desse quadrinho podem ser adolescentes ou adultos, pois ele aborda uma

problemática   social que   perpassa   os indivíduos inseridos nas sociedades globais,

independente da faixa etária.

Em alinhamento com esse posicionamento, a paisagem bucólica de um parque

ensolarado constrói um ambiente favorável à reflexão. Gaturro parece estar caminhando

devagar, pois geralmente os indivíduos andam lentamente quando estão refletindo sobre algo.

Nos dois primeiros quadrinhos, ele é a única personagem da história. No primeiro, ele está

mais ao fundo; no segundo, o gato aparece com a imagem ampliada, denotando o seu
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movimento. Esta  movimentação, aliada  a  sua expressão facial, reforça  a construção da

imagem de um indivíduo pensativo. No terceiro, ele observa duas jovens mulheres com roupa

de ginástica andando pelo parque.

A presença da vestimenta específica pode ser um indicador de que elas estão andando

em um ritmo mais rápido, o que se confirma por meio das passadas largas. Uma delas porta

um media  player  portátil no braço, com o fone  no ouvido. Um objeto importante  é a

“pochete” usada por uma personagem, pois dentro dela a mulher afirma portar o que em sua

opinião é realmente relevante no contexto social atual: três cartões de crédito, um de débito,

dinheiro e entradas para algum evento.

Esse cenário composicional construído pelo autor permite a negociação de diferentes

significados sociais em relação às personagens da tira. Por um lado, Gaturro representa um

indivíduo reflexivo sobre  o consumo contemporâneo. Por outra parte, as jovens são

construídas como pessoas socialmente descomprometidas com aquela questão social. A forma

rápida como elas andam relaciona-se com seus posicionamentos discursivos acerca da

sociedade, pois de acordo com Bauman (2003), no mundo líquido, tudo é rápido e efêmero.

Por fim, ressalto que na construção composicional a figura feminina está representada com o

discurso do consumo, em detrimento da masculina, que se apresenta como sentimental. Dessa

forma, o autor reforça uma visão socialmente padronizada: a de que as mulheres consomem

demasiadamente.

Em relação ao estilo verbal, o autor constrói diálogos usando o discurso direto. Nos

dois primeiros quadrinhos da tira, a relação dialógica é negociada diretamente com o leitor, de

forma argumentativa, pois o gato expressa a sua opinião sobre o excesso de consumo no

mundo de hoje. Nos terceiro e quinto quadrinhos, a conversa entre as duas jovens nos remete

a um diálogo cotidiano, muito presente nesse gênero do discurso. Por isso, o estilo da escrita

de Nik acerca da importância social que o consumo possui na contemporaneidade insere-se no

atual momento da pós-modernidade.

Advogo pela utilização dessa tira na pesquisa realizada em sala de aula, porque Nik,

em sua postura de autor, constrói um discurso que negocia determinados significados sociais

relacionados à prática do consumo. O uso desse quadrinho permite problematizar o consumo

desde uma perspectiva crítica, pois ele contribui para o aluno “compreender a cidadania como

participação social e política”. (BRASIL, 1998, p.7). Nessa perspectiva, ainda que a tira não

apresente diretamente personagens adolescentes, ela possibilita a construção de uma relação

dialógica com os seus interlocutores acerca da valorização excessiva do “ter” na sociedade

atual. Por isso, no papel de mediador do processo de ensino-aprendizagem elaborei atividades
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de leitura com  a finalidade de contribuir para a construção de posicionamentos críticos,

sociais e políticos por parte dos estudantes, abrindo-lhes espaço para “questionar a realidade”

(BRASIL, 1998, p.8).

6.2.2.1 Atividades de leitura

De acordo com o exposto, elaborei cinco perguntas. A pergunta “a” é de pré-leitura e

possui o objetivo de averiguar  os posicionamentos discursivos dos estudantes acerca  de

alguns valores predominantes na sociedade pós-moderna em relação à maior valorização do

“ter” ou do “ser”. Esta primeira questão permite mapear as opiniões dos estudantes sobre as

relações dialógicas que perpassam o atual contexto sócio-histórico no que se refere à

importância atribuída à essência do indivíduo ou às suas aquisições materiais.

As questões “b” e “c” são de leituras. É importante ressaltar que as duas perguntas são

de leitura detalhada, por isso os alunos precisam realizar inferências com a tira buscando

informações mais específicas para construir as suas respostas. A letra “b” possui o objetivo de

averiguar em que medida os alunos promoveram inferências a fim de negociar os significados

sociais construídos por meio do posicionamento discursivo de Gaturro na tira. Para isso, é

fundamental a observação das expressões faciais e corporais do gato, linguagem não verbal,

assim como da interação do interlocutor com os diálogos da personagem citada, estabelecendo

uma relação dialógico-discursiva.

A questão “c” tem a função de mapear como os estudantes negociam o duplo sentido

da expressão “Porque lo verdaderamente importante es lo que llevamos adentro”. Nesse

sentido, o importante é que os estudantes infiram sobre o discurso acima, de forma a negociar

o seu duplo sentido social: um construído pelo gato ao ouvir as mulheres falando e

relativamente estabilizado nas culturas brasileira e argentina; e outro que promove o humor

no quadrinho, a partir da ambiguidade expressa pela palavra “adentro”. Observo que esse jogo

de palavras com a finalidade de produzir o humor é típico dos quadrinhos, pois eles se

caracterizam como um gênero discursivo criativo.

Em consonância com o exposto, os alunos também poderão usar o seu conhecimento

de mundo na língua portuguesa para promover a construção da ambiguidade da expressão

presente no último quadrinho. Essa inferência torna-se possível porque na construção de

significados sociais do português do Brasil usa-se uma expressão semelhante a do espanhol,

“Porque  o  importante é  o  que temos em nosso  interior”. Por  isso, entendo  que essa

comparação pode facilitar os alunos na negociação dos significados sociais presentes no
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âmbito social do Brasil e da Argentina, pois eles interagem com a leitura do quadrinho para

construírem sentidos discursivos socialmente e relativamente estabilizados nessas duas

sociedades.

Com relação às perguntas de pós-leitura, a de letra “d” busca averiguar o

posicionamento dos alunos sobre as suas opiniões pessoais acerca do que é mais importante:

valorizar o “ser” ou o “ter” na sociedade contemporânea. Dessa forma, esta questão torna-se

muito importante no âmbito pedagógico, pois a partir dela os discentes têm a possibilidade de

expressar os seus pontos de vista e o professor-pesquisador deve mediar as respostas com o

objetivo de advogar  por  um aspecto fulcral na formação do aluno como um cidadão

consciente: a compreensão da importância de se valorizar a essência do ser humano, assim

como respeitar as diferenças socioculturais dos indivíduos.

A questão “e” possui o objetivo de averiguar em que medida os estudantes possuem

uma compreensão global de mundo. Nesse sentido, Freire (1998) ressalta que a leitura do

mundo precede a da palavra. Por isso, é importante a compreensão por parte dos alunos da

existência de diversas identidades de indivíduos adolescentes, inclusive aqueles sem acesso ao

mercado consumidor, os socialmente marginalizados. Eles integram a subclasse e sobrevivem

em muitas partes do mundo. Conforme afirma Moita Lopes (2009), os excluídos podem ser

do gênero masculino ou feminino; brancos, negros ou pardos; são heterogêneos e sem voz na

sociedade. Essa pergunta abre a oportunidade para o debate em sala de aula sobre o ato de

consumir e que atores sociais possuem acesso (se possuem) a quais tipos de consumo;

alimentação, vestuário, viagens etc.
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Prelectura

a)¿Crees que vivimos en un mundo que valora más lo que tenemos o lo que somos?
¿Por qué?

Lectura

b) ¿El gato del texto valora más el exterior o el interior de las personas?

c) ¿Cuál es el doble sentido de la expresión “ Porque lo verdaderamente importante
es lo que llevamos adentro”, en el comic?

Poslectura

d) ¿Es más importante valorar a las personas por lo que ellas son o el dinero también
cuenta mucho?

e) ¿Crees que todas las personas adultas o adolescentes tienen dinero para consumir?
¿Por qué?

Quadro 5: atividades de leitura da Tira 2

6.2.2.2 Apresentação dos resultados das atividades

O encontro aconteceu no dia 02 de abril. Nesta data abordei a tira 2 na aula, assim

como os respectivos exercícios de leitura pertinentes a ela. Em seguida, apresento as respostas

construídas pelos alunos durante a realização das atividades. O primeiro exercício é o de pré-

leitura da questão “a”.

(E20) “Creo que el mundo valora más lo que tenemos”.

(E01) “O mundo valoriza mais o que nós temos”.

(E07) “Vivemos num mundo que valoriza o que a gente tem”.

(E15) “Acho que depende da pessoa”.

(E06) “Mais o que a gente tem mesmo”.

Averiguo que de acordo com o conhecimento de mundo de dezessete estudantes, a

sociedade contemporânea, imersa no contexto global e em práticas capitalistas, como a do

consumo exagerado, valoriza mais os bens materiais de cada indivíduo em detrimento dos

seus sentimentos e da maneira deles agirem socialmente. Apenas dois alunos construíram

posicionamentos discursivos a fim de relativizar a generalização da importância atribuída ao

“ter” na sociedade global, pois afirmaram que depende do indivíduo.
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Devido a este cenário, o fato de alguns estudantes problematizarem essa situação

permite compreender que para eles não há uma homogeneização dos atores sociais. Este

posicionamento discursivo possibilita a abertura de um espaço pedagógico favorável à

construção de significados sociais perpassados pela heterogeneidade dos diversos perfis de

indivíduos imersos no contexto social. Além disso, torna-se possível o debate acerca do

discurso predominantemente construído pela mídia global, que é o de promover

constantemente a prática do consumo.

Por fim, a questão “a” possibilitou a negociação de significados a fim de promover a

(re)construção e o questionamento de determinados discursos homogêneos sobre o consumo.

Dessa forma, a sala de aula se apresenta como um espaço pedagógico favorável à

ressignificação de discursos pasteurizados; assim como permite a construção de

posicionamentos favoráveis a uma construção horizontal da sociedade, conforme defende

Santos (2001).

A segunda questão abordada foi a letra “b”. Todos os vinte alunos participantes dessa

investigação responderam que Gaturro valoriza mais o interior das pessoas. Dessa forma, os

estudantes negociaram os significados sociais por meio da inferência na leitura detalhada da

tira.  Vale a pena ressaltar que eles não apresentaram  dificuldade na compreensão dessa

atividade. Contudo, foi importante um esclarecimento por parte do professor-pesquisador de

que a palavra “interior” alude respectivamente, à essência, ao sentimento dos indivíduos; e

“exterior” faz referência ao que elas possuem de bens de consumo ou de dinheiro.

Na pergunta da letra “c”, alguns alunos apresentaram dificuldades na compreensão do

duplo sentido da expressão “Porque lo verdaderamente importante es lo que  llevamos

adentro”. Ao lançar um olhar mais minucioso para a resolução desta problemática, observei

que apesar da semelhança entre a sentença em português e em espanhol, alguns alunos não

estavam fazendo essa associação entre as duas línguas. Por isso, lhes propus que pensassem se

conheciam alguma expressão semelhante àquela em português. Após essa  proposta  de

reflexão, alguns estudantes negociaram uma aproximação de significados com a língua

portuguesa. Por fim, abriu-se a possibilidade para a reconstrução de práticas leitoras com o

foco na possibilidade de “aumentar o conhecimento sobre linguagem que o aluno construiu

sobre sua língua materna, por meio de comparações com a língua estrangeira em vários

níveis” (BRASIL, 1998, p. 28).

(E09) “O amor e coisas como o cartão de crédito, dinheiro”.

(E11) “Levamos dentro de si (sic) e levamos guardado em algum lugar”.
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(E01) “O que leva dentro da pochete e o que levamos dentro de nós”.

(E15) “Dinheiro, cartão de crédito ou sentimento”.

(E08) “Que ela está levando dentro pode ser objeto ou sentimento”.

(E13) “Os objetos, 3 tarjetas de crédito, 1 de débito, algo de cash, los tickets

de...”

Os alunos (E09), (E11), (E01) e (E15) construíram um significado interacional de

prática de leitura que os possibilitou negociar os duplos sentidos da expressão nos contextos

socioculturais argentino e brasileiro. De fato, quinze alunos participantes também se

posicionaram discursivamente na construção da ambiguidade acima citada e presente nos dois

idiomas. Observei que a maior  dificuldade dos alunos se encontrou no momento da

elaboração da compreensão escrita na própria língua materna, pela falta do uso de alguns

conectivos e elementos de coesão. Por outro lado, três estudantes, conforme E13, não

negociaram os duplos sentidos presentes nos âmbitos sociais e culturais de Brasil e Argentina,

inferindo a leitura de forma restrita à materialização da linguagem na tira 2.

Com relação à questão “d”, vale a pena ressaltar que todos os vinte alunos atribuíram

uma importância à essência das pessoas. Entretanto, cinco deles também fizeram alusão ao

valor social do “dinheiro” em nossa sociedade. Por isso, o fato de os alunos se posicionarem

discursivamente a favor da valorização do “ser”, permite-os ter uma “oportunidade de

crescimento, de reflexão, de autoconhecimento e de autocrítica” (PARAQUETT, 2009a, p. 6).

Essas oportunidades perpassam a formação de um aluno-cidadão que valoriza e reconhece a

cultura e os sentimentos dos semelhantes, além de proporcionar uma maior consciência e

criticidade em suas próprias atitudes. Para isso, torna-se importante o papel de formador

crítico que o professor de língua estrangeira deve assumir como mediador em sala de aula.

A atividade de pós-leitura da letra “e” está planejada na perspectiva de reconhecer os

indivíduos adolescentes ou adultos que possuem possibilidade de consumir, assim como a que

tipo(s) de consumo eles têm acesso. Essa questão averiguou que os vinte alunos possuem o

conhecimento de mundo acerca da impossibilidade de uma prática de consumo igualitária

para todos os indivíduos. A partir desse resultado abriu-se a possibilidade para olhar para o

“outro” de forma a refletir sobre uma cooperação horizontal (SANTOS, 2001).

(E20) “No. Muchas personas tienen dinero para lo básico sólo”.

(E09) “Não, porque tem gente que dorme até na rua”.



100
100
100

(E07) “Não, porque nem todos trabalham, nem todos têm condições

suficientes para consumir bastante”.

(E01) “No, porque no tienen condición”.

(E18) “No, porque las personas son pobres y pocos son ricos”.

(E15) “Não, porque muitas pessoas não têm nem onde viver, não tem

dinheiro para consumir”.

Conforme está exposto acima, alguns alunos demonstraram a construção de um

discurso consciente sobre esta problemática, percebe-se que há o reconhecimento da

desigualdade socialmente marcada no contexto global, Entretanto, no momento de os alunos

justificarem essa dicotomia social a partir de  seus posicionamentos discursivos, não se

observa uma postura crítica acerca do cerne dessa questão social. Por isso, em meu papel

político de educador pude promover reflexões sobre uma sociedade global desigual, assim

como problematizar as razões dessas diferenças sociais naturalizadas pela globalização, a fim

de dar voz aos que estão na periferia social do mundo.

(P) Por que muitas pessoas não têm onde viver ou estão desempregadas?

(E09) Porque o problema é do governo.

(P) O que o governo precisaria fazer?

(E09) Dar casa para eles.

(P) Ok...Mas...Você não acha que seria mais interessante proporcionar

melhores condições na formação escolar para que todos tivessem um

acesso igualitário ao mercado de trabalho?

(E09) “É (...)Todo mundo tinha que ter os mesmos direitos”.

(E01) “Acho que tinham que valorizar mais as pessoas pobres”.

(P) Vocês acham que devemos valorizar mais a cultura  das pessoas

pobres?

(E01) “Acho que sim(...)As pessoas pobres também têm cultura.

(E20) “Todo mundo tem o direito de se expressar”.
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6.2.3 Tira 3

Figura 3: Tira 3. Fonte: www.gaturro.com

Nesta tira o autor representa o personagem Gaturro com oito vestimentas diferentes.

Nas sete primeiras, o autor faz alusão às tribos adolescentes da contemporaneidade. Na última

vinheta, o gato se apresenta com uma roupa que remete a uma tribo indígena. A personagem

Ágatha também está presente no último quadrinho, interagindo com Gaturro.

Na primeira vinheta há construção social de um adolescente, protagonizado pelo gato,

trajando uma roupa característica de “flogger”. Ele está com uma camisa da cor azul claro,

calças vermelhas, uma faixa da mesma cor da blusa na cabeça, com uma franja de cabelo para

o lado esquerdo, e sapatos com uma tonalidade de azul ainda mais clara que a da camisa.

Gaturro encontra-se com um sorriso no rosto, olhos bem abertos e um olhar fixo para uma

câmera de fotos, com a qual fotografa a si próprio. Ao lado dele, há a presença de um

notebook com a seguinte palavra escrita na parte de fora do aparelho “fotolog”.

O segundo quadrinho usa a linguagem verbal para construir a palavra “Emo”. A partir

dessa marcação sistêmica e linguística, o autor representa um perfil de adolescente “emo”

socialmente negociado nas culturas contemporâneas argentina e brasileira. O gato está com
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uma roupa azul escura e com a gola um pouco elevada. Além disso, ele usa o cabelo bem liso

com franjas na diagonal. O fundo desta sequência é um tom violeta.

A terceira vinheta constrói uma identidade juvenil “roqueira”, representada por um

perfil identitário da tribo urbana “rollinga”. A vestimenta usada pelo adolescente é uma blusa

de manga comprida da cor branca, com o símbolo de uma língua para fora, semelhante àquela

que caracterizou a banda de rock “Kiss” e se tornou um símbolo dos fãs daquele estilo

musical. Por meio da linguagem não verbal, o autor também representa uma marca gestual

culturalmente atribuída aos aficionados por rock, um braço e uma mão levantados com os

dedos indicador e mínimo erguidos e os demais abaixados.

No quarto quadrinho o autor constrói uma identidade “freak”. Gaturro veste-se com a

roupa do “Darth Vader”, personagem do filme “Star Wars”. O gato está com uma máscara e

uma capa pretas, além da espada característica do vilão do filme. A analogia imediata com a

sequência fílmica pode ser estabelecida a partir do nome do filme que se encontra na parte

frontal da vestimenta de Gaturro. Por fim, vale a pena ressaltar que este é apenas um exemplo

das diversas possibilidades de vestimentas de personagens que caracterizam essa tribo urbana.

A quinta vinheta apresenta a identidade de um “skater”. O gato foi desenhado sobre

um “skate”. Ele porta uma camisa azul e amarela, com uma bermuda azul. O seu cabelo é

ondulado e de uma tonalidade amarelada, como se estivesse com ele pintado ou parafinado.

Em sua expressão facial, há uma aparência de seriedade, pois não esboça alegria nem tristeza.

No antepenúltimo quadrinho, a tribo representada é a “Dark”. Gaturro está com uma

roupa semelhante a do “Conde Drácula”, personagem característica de filmes de terror. O gato

também tem os dentes caninos afiados e usa uma maquiagem vermelha nos dois olhos para

simular lágrimas de sangue.

O personagem caracterizado no penúltimo quadrinho é  uma representante da

identidade da tribo dos “hip-hoppers”. Ele usa um cabelo do estilo “rastafári”, fazendo alusão

a Bob Marley, um dos precursores do movimento hippie. A vestimenta se complementa com

uma blusa azul clara, uma calça e um tênis vermelhos, além de um cordão que parece se

aproximar de um estilo hippie.

Na  última  vinheta aparecem Ágatha  e  Gaturro. Ela  diz para ele: “Não, Gaturro,

não...Eu te perguntei de que “tribo” você é...”. O gato responde: Ah...Por quê? Essa não está

na moda? O humor do quadrinho, construído ao longo do gênero discursivo, negocia os

sentidos com os interlocutores a partir da diferente construção de significações do termo

“tribo”, pela gata e pelo gato. Ela se refere às tribos urbanas e ele a uma tribo indígena.
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Em relação ao estilo verbal, observo a presença dos estilos coletivo e individual. O

primeiro está presente no conhecimento de mundo do autor e dos destinatários, pois em cada

quadrinho do gênero estão escritas placas com os nomes das identidades de tribos urbanas que

estão sendo representadas. Por isso, a possibilidade de os interlocutores negociarem uma

compreensão leitora responsiva, correlaciona-se ao entendimento acerca da existência das

diversas tribos urbanas na sociedade contemporânea. A marca de sua individualidade autoral

também está presente na escrita dos nomes das tribos, promovendo uma associação direta

entre as linguagens verbal e não verbal. Nik usa a sua individualidade de autor-escritor para

construir representações sociais das diferentes tribos, mencionando esta palavra somente na

última vinheta.

Na última parte, Ágatha elabora uma pergunta a Gaturro, a qual aparentemente já lhe

havia feito antes, pois ela a repete de forma indireta; “Eu te perguntei de que tribo você é...”.

Nesse sentido, torna-se fundamental o conhecimento de mundo sobre o estilo verbal coletivo

das sociedades brasileira e argentina, que consideram o uso social do discurso indireto para a

reconstrução de uma pergunta feita por meio do discurso direto. Por isso, advogo pela

negociação de sentidos, na aula de espanhol, acerca das semelhanças entre os estilos verbais

inerentes às línguas portuguesa e espanhola.

Com relação à construção composicional, o autor apresenta identidades socialmente

padronizadas e legitimadas no contexto sociocultural não somente argentino, mas também de

outras sociedades globais. Dessa forma, parece-me  interessante averiguar  que  o global

também se enquadra no local, pois os “floggers” são originários da Argentina. Entretanto, a

construção dessa tribo urbana perpassa o uso de novas tecnologias; entre elas algumas redes

sociais utilizadas na pós-modernidade, “fotologs” e o “facebook”. Dessa forma, observo que

os novos gêneros discursivos surgidos na era digital também podem contribuir para a

construção de novas tribos contemporâneas.

O uso deste quadrinho é pertinente a uma prática pedagógica orientada à formação de

um aluno reflexivo e crítico. Esta terceira tira possibilita a negociação de identidades

contemporâneas de tribos urbanas juvenis, porque os perfis elencados anteriormente, ainda

que seguindo tendências distintas, são perpassados pela prática do consumo. Por isso, é

importante que essa questão seja problematizada, a fim da compreensão e reflexão sobre uma

importante função social inerente às indústrias culturais do consumo; a de forjar a existência

dessas tribos, pois vendem camisetas, bonés, calças e tênis feitos com o mesmo material, mas

com diferentes estampas e estilos. Além disso, o tom irônico construído pelo autor, na última

fala de Gaturro, deve ser problematizado, pois o gato diz “Esta no está de moda?”, referindo-
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se à vestimenta indígena. Esta fala pode promover uma reflexão do que seja ou não estar na

moda, observando que constantemente a avaliamos por nosso olhar cultural ocidental, e que o

diferente é considerado ultrapassado e fora de contexto.

Por fim, adolescentes e jovens de diferentes níveis socioeconômicos, ainda que em

quantidade e qualidade diferentes, consomem sob diferentes rótulos. Nessa perspectiva, as

atividades de compreensão leitora propostas para este quadrinho visam questionar os atores

sociais que possuem acesso a este consumo, assim como promover questionamentos entre a

necessidade socialmente construída de “estar na moda” e a prática cidadã do consumo

consciente.

6.2.3.1 Atividades de leitura

Para a tira 3 elaborei oito questões. Uma de pré-leitura, três de leitura e quatro de pós-

leitura. A letra “a” está composta de duas perguntas e possui o objetivo de diagnosticar se os

alunos pertencem a alguma tribo e quais eles conhecem. De acordo com o posicionamento

teórico dessa investigação, observo que esta indagação abre um espaço para a expressão de

múltiplas identidades juvenis, pois as próprias práticas das tribos urbanas se hibridizam, além

disso, um mesmo aluno pode fazer parte de várias delas.

A letra “b” busca mapear o conhecimento de mundo do aluno a partir do

estabelecimento da relação dialógica dele com o gênero discursivo abordado. Nessa

perspectiva, os estudantes devem ativar a sua compreensão sociohistórica das sociedades

primitivas e contemporâneas, a fim de inferir o duplo significado da palavra “tribo” em

diferentes períodos históricos.

A letra “c” pretende negociar os sentidos discursivos do quadrinho com os alunos para

que eles construam os significados da atividade de leitura proposta. Nessa questão também se

torna possível estabelecer uma relação com a língua portuguesa, pois o ponto central é a

inferência sobre a expressão “estar de moda”. O foco da proposta desse item é promover a

construção de inferências que possibilitem a identificação da representação social de Gaturro,

observando se de acordo com a tira ele está ou não na moda.

Na questão “d” há duas perguntas. A primeira objetiva mapear se os alunos conhecem

todas as tribos do quadrinho, Dessa forma, procuro promover uma reflexão acerca do

conhecimento de mundo dos alunos, contribuindo para a compreensão das representações
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culturais sobre as tribos urbanas construídas pelo autor argentino. A segunda busca averiguar

as identificações com elas, negociando discursivamente uma justificativa.

A indagação do item “e” está alinhada na perspectiva de os alunos refletirem acerca do

significado social de estar ou não na moda. Nesse sentido, deve-se entender que as linguagens

verbal e não verbal contribuem para as significações sociais, numa relação dialógica e

responsiva. Portanto, a negociação de se “estar ou não na moda” ancora-se numa perspectiva

dialética entre indústrias culturais de bens de consumo e potenciais consumidores alvos.

A pergunta da letra “f” pretende examinar os posicionamentos discursivos dos

estudantes em relação à  necessidade  socialmente criada pela  mídia e  pelas empresas

capitalistas pós-modernas de os adolescentes estarem na moda. Com esta indagação, busco

estimular a reflexão dos alunos acerca da obrigatoriedade de se enquadrar na moda

contemporânea, assim como a razão socialmente construída de se seguir as tendências

contemporâneas de vestimentas para ser aceito em grupos sociais.

No item “g” o objetivo é mapear em que medida os participantes da atividade

reconhecem a existência de diversos perfis socioeconômicos adolescentes. Portanto, eles

devem reconhecer que alguns juvenis possuem condições financeiras para consumir em maior

proporção que outros. Além disso, existem aqueles que estão excluídos do mercado

consumidor, eles são marginalizados e integrantes da subclasse. Na sequência apresento as

atividades de leitura.

Prelectura

a) ¿Te consideras de alguna tribu? ¿Qué tribus conoces?

Lectura

b) La palabra “tribu” aparece en el comic con el sentido actual y con el sentido
original. Identifica esta diferencia.

c) ¿Qué significa “estar de moda”? Según Ágatha, ¿Gaturro está de moda o no?

Poslectura

d) ¿Te identificas con alguna tribu del tebeo? Justifícalo.

e) Para ti, ¿quién determina si  un adolescente está o no de moda?
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f) ¿Es necesario un adolescente estar de moda en nuestra sociedad? ¿Por qué?

g) ¿Hay adolescentes que están excluidos de ese proceso? Justifícalo

Quadro 6: atividades de leitura da Tira 3

6.2.3.2 Apresentação dos resultados das atividades

O encontro aconteceu no dia 09 de abril. Neste dia, os alunos fizeram as atividades

correspondentes à tira 3. Na sequência, apresento as respostas que considero mais relevantes

para a análise subsequente, de acordo com a perspectiva defendida por esta dissertação.

Ressalto que nesta data três alunos estavam ausentes da aula.

Na primeira pergunta da questão “a”, todos os alunos presentes disseram reconhecer a

existência de tribos urbanas. Além disso, nove estudantes afirmaram fazer parte de alguma

delas. Dessa forma, observo a presença desses grupos na construção identitária dos

adolescentes participantes da investigação. Todos os discentes que responderam

afirmativamente também mencionaram mais de uma tribo. Por fim, averiguo a negociação de

múltiplas identidades sociais (MOITA LOPES, 2003b) perpassadas por estes grupos.

(E020) “Sim, religiosos, futebolistas”.

(E18) “Sim, roqueiros”.

(E02) “Roqueiros”.

(E01) Sim, “skatistas”.

(E16) “Hip-hop”.

Na indagação do segundo item desta atividade de leitura, letra “b”, os dezesseis

estudantes assinalaram a diferença existente entre os significados sociais atribuídos à palavra

“tribo” nos seus sentidos conotativo e denotativo. De uma maneira geral eles compreenderam

a distinção sócio-histórica do termo. Parece-me importante ressaltar que seis alunos

construíram definições de tribos urbanas contemporâneas associadas aos “bondes”. Por isso,

atento-me para o fato de que o próprio significado pós-moderno de “tribo”, é reconstruído nos

contextos histórico e social em que vivem os alunos.
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(E20) “O sentido atual é que tribu são pessoas com estilo diferente, e o

sentido original é tribo indígena”.

(E05) “Sentido atual, bonde, grupo. Sentido original, tribo de índio”

(E02) “Hoje em dia tribo é considerado como bonde. E antigamente tribo

era um grupo de pessoas que viviam juntas.”

(E08) “Original: tribo de índios...E atual: Bondes”.

Na terceira indagação do item “c” os alunos participantes precisavam inferir acerca de

dois pontos centrais: o significado da expressão “estar de moda”, e se Gaturro enquadra-se no

paradigma de moda contemporânea, desde o ponto de vista de Ágatha. A primeira proposta de

compreensão de leitura enfoca os conhecimentos de mundo e sistêmico. Todos os alunos que

responderam a essa questão negociaram o sentido referente a estar no estilo atual. Com

relação à segunda, todos também construíram o significado de que a gata se referia às tribos

urbanas, porque a sua linguagem foi materializada na perspectiva de negociar esse sentido

social.

A aluna (E11) se posiciona discursivamente contribuindo para a manutenção de um

discurso neoliberal ao afirmar que estão “todos” usando objetos e roupas lançados há pouco

tempo. Por isso, o mercado consumidor cria a necessidade de os indivíduos, sejam eles

adolescentes ou não, usarem lançamentos para estarem na moda e serem socialmente aceitos e

integrados.

(E08) “Fazer e usar as coisas que lançam. E Gaturro não está na moda”.

(E11) “É você usar uma roupa ou um objeto que lançou há pouco tempo e

que todo mundo está usando....Ele não está na moda” (Grifo meu).

(E20) “Significa estar atualizado, no sentido da moda. Não, porque este

estilo de tribo que ele está já saiu de moda faz tempo.

A construção de significados de (E20) também contribui para um olhar cultural que

privilegia a  identidade da  norma, aquela  socialmente  legitimada (SILVA, 2000). Nesse

cenário, o aluno olha para outra cultura a partir da sua, desde uma perspectiva ocidentalizada,

sem estar aberto às diferenças culturais e identitárias. Por isso, pareceu-me importante

contribuir para a construção de um novo olhar sobre a presença do “diferente”. Nessa

concepção, “promover o diálogo entre as culturas significa estar aberto para aceitar o outro e a

experiência que ele traz a partir do seu ponto de vista” (MENDES, 2004, p.138).
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Problematizar essa situação possibilita ao aluno a compreensão de que o fato de “sair

da moda” ou “estar na moda” são  discursos construídos  socialmente, sobre os  quais as

indústrias de consumo exercem forte influência. Em virtude disso, torna-se necessário

compreender, respeitar e abrir espaço para a  manifestação de  diferentes formas de

vestimentas,  pois elas perpassam as formações de identidades culturais; e nem  todas as

sociedades, culturas e indivíduos constroem os seus modelos de acordo com o padrão

capitalista.

(P) “Por que você acha que saiu da moda faz tempo?”

(E20) “Ah...Porque ninguém se veste assim”.

(P) “Você acha que todo mundo se veste parecido com a gente?”

(E20) “Tipo...Mais ou menos”.

(P) “Existem povos que não usam calça ou  camisa, isso  é parte da

cultura deles. Isso não quer dizer que esteja fora de moda ou que a

nossa forma de se vestir seja superior, são diferenças culturais”.

(E20) “É mesmo....Legal isso”.

Na pergunta da letra “d” o objetivo foi mapear se alguma(s) da(s) tribos urbanas

representadas na tira perpassava(m) a construção das identidades dos alunos. Do total de

respostas dos estudantes, doze informaram que se identificam com alguma das tribos acima,

apenas um disse pertencer a tribos, mas que elas não estavam presentes no gênero discursivo

analisado, quatro alunos dizem não se enquadrar em nenhuma delas. Observei que as tribos

urbanas estão muito presentes no cotidiano dos participantes da investigação, com alguns

deles construindo identidades negociadas em mais de uma tribo. Além disso, também houve a

menção a tribos referentes a uma cultura mais local, como a dos “religiosos”.

(E20) “Não, porque nossas tribos não são citadas, religioso e futebolista”.

(E06) “Sim, Skater, Hip-Hopper”

(E08) “Sim, Flogger”.

(E03) “Sim, Rollinga e Dark”

(E18) “Rollinga e Dark”.
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Na indagação do item “e” quinze alunos responderam que é o próprio adolescente o

responsável por determinar se ele está na moda. Apenas um aluno, (E01), mencionou as

indústrias de bens de consumo. Nesse contexto, averiguei que alguns estudantes entendem a

opção por suas vestimentas como algo somente inerente ao indivíduo, desconsiderando as

influências das empresas de marca nesse processo. Por isso, pareceu-me importante abordar

essa discussão a fim da compreensão de que o discurso sobre “a moda adolescente” é uma

construção social negociada num relação dialógica entre as indústrias e os consumidores.

(E01) “Roupas de marcas, de cabelo...”

(E03) “O próprio adolescente”

(E08) “É a gente que determina se está na moda ou não”.

(E05) “Os jovens”.

(E20) “A própria pessoa”.

(P) Os adolescentes escolhem entre quais opções?

(E05) Ah...aquelas que têm para vender nas lojas.

(P) Vocês gostam das lojas?

(E08) Depende da loja, né? Mas tem umas que têm umas roupas muito

maneiras.

(P) “Vocês acham que elas pesquisam sobre o que vocês gostam para

produzir roupas e acessórios?”

(E01) “Claro, professor”.

(E02) “Acho que sim”.

(E03) “Também acho, tem loja uma lá no centro de Caxias que tem um

monte de coisa de rock que eu gosto, acho que tão me investigando” (risos).

A pergunta da letra “f” teve o objetivo de averiguar a importância socialmente criada

pelas empresas pós-modernas de os adolescentes estarem seguindo o paradigma da moda

contemporânea. Nesse cenário, a indagação permite observar em que medida os alunos

compreendem essa “necessidade” socialmente construída de usar os estilos e tendência mais

atuais nas vestimentas. Todos os alunos presentes responderam afirmativamente, muitos

justificaram a partir do sentimento de aceitação social que o uso de roupas da moda oferece
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aos seus consumidores. Por isso, de acordo com as respostas, usar roupas consideradas atuais

é um fator de inclusão social, excluindo naturalmente os que não podem adquiri-las.

(E20) “Sim, porque assim interage melhor com outros adolescentes”.

(E01) “Sim, porque se não ele é excluído”.

(E04) “Sim, porque na sociedade de hoje você vale pelo que tem e não pelo

que é”.

Com relação à letra “g”, a questão de leitura propôs usar o conhecimento de mundo

dos participantes a fim de negociar sentidos com os alunos acerca da visão que eles possuem

dos diversos perfis de adolescentes presentes no âmbito sociocultural das sociedades pós-

moderna. Dessa forma, esta pergunta contribui para problematizar   um tema pertinente ao

Brasil (MOITA LOPES, 1996), pois estamos inseridos no contexto de um país periférico,

assolado pela distribuição irregular de renda, resultando na presença de adolescentes

marginalizados, que buscam restos de comida e roupas no lixo da classe média alta. Todos os

estudantes construíram sentidos apontando para essa compreensão social.

(E11) “Sim, porque muitos não têm dinheiro para usar marca de roupa”.

(E02) “Sí, porque no todos tienen dinero”.

(E07) “Sim, porque nem todos têm condições para andar na moda”.

(E20) “Sim, porque muitos adolescentes não têm benefícios para estar na

moda”.

(P) “É importante usar marca de roupa?”
(E01) “Não, a gente pode economizar e comprar roupas sem ser de marca e

boas também”.

(E05) “Pra mim a roupa tem que ser boa, mesmo se não for de marca”.

(E08)  “Ah...Eu gosto  de roupa de marca, gosto  de gastar dinheiro com

roupa”.

(P) “Mas a gente pode economizar e comprar roupas boas também.

Você não acha? Assim você pode guardar dinheiro para outras coisas”.

(E08) “Não sei, pode ser...To mesmo precisando guardar o dinheiro da

mesada pra comprar um Xbox”.
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(P) “Vocês consideram normal muitos adolescentes não possuírem

acesso ao consumo de elementos básicos a sua sobrevivência?”

(E01) “Não, todo mundo tinha que poder comprar”.

(E20) “Não acho certo não, é complicado”.

(P) O que pode ser feito para incluir socialmente esses adolescentes

excluídos das práticas de consumo?

(E01) “Acho que todo mundo que pode ajudar precisa ajudar”.

(E20) “Temos que valorizar mais o que elas sabem fazer”.

Entendo que esse seja mais um momento político de reflexão em sala de aula, porque

o objetivo não é naturalizar a falta de condição de consumir roupas a que os adolescentes

excluídos são submetidos, mas sim compreender de que forma este processo está sendo

construído socio-historicamente ao longo dos anos. Por isso, o foco não é advogar pela

oportunidade de todos os adolescentes consumirem as roupas de marca que os “deixarão” na

moda imposta pelo sistema neoliberal, mas de refletir sobre o consumo desnecessário, assim

como de criar oportunidades para aqueles juvenis marginalizados praticarem um consumo

consciente.



112
112
112

6.2.4 Tira 4

Figura 4: Tira 4. Fonte: www.gaturro.com

Esta  tira está  dividida em seis vinhetas. Ela aborda um perfil de adolescente

consumidor que exagera no uso de novas tecnologias. Nas quatro primeiras partes

composicionais do quadrinho são apresentados cinco aparelhos eletrônicos. Na primeira há

um computador portátil; na segunda um videogame e uma televisão; no terceiro um celular e

no quarto um computador de mesa com “web cam”. Gaturro e sua dona, a adolescente Luz,

estão  presentes ao  longo  de todo  o  gênero. Parece-me interessante ressaltar que não há

diálogos entre as personagens, apenas balões de pensamentos, sendo estes inerentes ao gato,

quem observa a juvenil em suas interações com as mídias eletrônicas. Além disso, ao longo de

todo o quadrinho, em sua expressão facial, a adolescente está representada com a língua para

o lado de fora e com os dedos movimentando-se rapidamente, como se estivesse aproveitando

intensamente as atividades de interação com as mídias tecnológicas.

Na primeira vinheta há um fundo branco com a juvenil sentada sobre um “puff” azul

com pequenas bolas brancas. Ela se encontra com um “laptop” apoiado sobre suas pernas e

está provavelmente teclando com amigos em redes sociais, apesar de isso não estar

representado na tira. Há a presença da onomatopeia “chat” presente várias vezes para reforçar

a intensidade com que Luz digita no teclado. Gaturro a observa e pensa “Adolescentes de hoje

em dia, várias e várias horas teclando...”.
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No segundo quadrinho, a adolescente está sentada em cima de um tapete com as

pernas cruzadas e jogando videogame. O gato complementa a reflexão do quadrinho anterior

com o seguinte pensamento “Jogos de videogame...” Estão presentes as onomatopeias “click”,

“clack”, “cleck e “clock”. Elas se repetem muitas vezes e reforçam o ritmo acelerado com que

Luz está aperta os botões do console.

A terceira vinheta demonstra a juvenil em pé, com um celular nas mãos, apertando-o

incisivamente, promovendo assim a representação dos sons por meio da linguagem verbal;

sendo estes “Tek” e “Tik”, presentes várias vezes. Nesta parte, Gaturro reflete da seguinte

maneira: “Mensagens de texto no celu...” Luz está tão ligada ao aparelho que seus olhos estão

fixos na tela.

Posteriormente, a adolescente se encontra novamente teclando num computador, mas

desta vez é um “desktop”. Ele também tem uma câmera que pode estar sendo usada por ela

para conversar com seus amigos. A jovem continua teclando de forma contínua, porque há de

novo muitas representações onomatopeicas do vocábulo “chat”. O gato a analisa de perto e

pensa “Mais tempo teclando...” Dessa forma, ele constrói um discurso de que somente nos

computadores Luz desperdiçou muito tempo.

O quinto quadrinho apresenta a juvenil portando um pijama, encaminhando-se para

dormir. Ela está com uma expressão facial que aparenta  sonolência, com os olhos

entreabertos. Gaturro pensa da seguinte maneira “Hora de dormir...” Nessa parte não há

nenhuma representação de sons, a vinheta também é menor do que as outras.

A vinheta da última parte ocupa 1/4 do espaço da tira. Ela foi construída com um

balde na cor creme com a descrição “gelo”. Luz já está deitada e coberta com um lençol, ela

se encontra com os olhos fechados, em oposição aos olhares atentos na interação com os

aparelhos eletrônicos dos quadrinhos anteriores.

Em relação ao estilo verbal, o autor usa com muita frequência a linguagem

onomatopeica, característica do gênero discursivo quadrinhos. Ela está presente em quatro

vinhetas para negociar os sentidos de intensidade construídos por ele a fim de representar a

personagem Luz no uso de computadores, videogame e celular por Luz. Com relação a

Gaturro, embora ele esteja somente divagando, não havendo interação verbal entre ele e a

jovem, os seus pensamentos negociam significados com os interlocutores da tira.

O autor usa um estilo direto por meio do posicionamento discursivo do gato, a partir

do pensamento dele. Nessa perspectiva, parece-me importante ressaltar que o estilo individual

de Nik somente pode existir a partir das possibilidades de estilos verbais coletivos presentes

na sociedade argentina. Gaturro pensa com a autoridade de quem está legitimado a falar do



114
114
114

adolescente contemporâneo. Ele diz “Adolescentes de hoje...”, e a partir daí elenca opiniões

sobre Luz, mas que fazem referência ao perfil de juvenil atual. O autor reconstrói um estilo de

uma conversa cotidiana, pois apresenta marcas de informalidade.

Com relação à construção composicional, o autor trabalha com as onomatopeias a fim

de intensificar a quantidade de vezes em que Luz digita no teclado, no celular e aperta os

botões do controle do “joystick”. Essa constância onomatopeica contribui para o interlocutor

interagir junto ao quadrinho realizando inferências sobre a frequência e a rapidez com que a

adolescente usa os eletrônicos. Além disso, as expressões faciais e corporais da jovem,

elencadas anteriormente, constroem em cada vinheta o significado de alienação social, devido

ao uso exagerado dos aparelhos.

Apesar da tira possuir o humor como um eixo central, o que está claro pelo uso

exagerado dos aparelhos pela adolescente. Entendo que NIK, em sua posição autoral, elabora

personagens que estão orientados sob duas vertentes: o gato ocupa uma posição de legitimar a

sua fala acerca do comportamento dos juvenis da sociedade pós-moderna; e a adolescente

reduz os perfis identitários de adolescentes a juvenis urbanos de classe média que possuem

acesso aos aparelhos eletrônicos representados na tira, além de considerar que eles são adictos

às novas tecnologias.

Ainda que haja uma representação da identidade adolescente, sendo ela homogênea e

pasteurizada, advogo pelo uso desse quadrinho na aula de espanhol, pois é possível promover

reflexões acerca das diversas identidades de adolescentes existentes na sociedade pós-

moderna. Há também a possibilidade de discutir sobre o perfil de juvenil representado na tira,

a fim de promover o consumo consciente das novas mídias, tanto no momento de usá-las,

quanto no ato de comprá-las. Por fim, deve-se refletir sobre os adolescentes marginalizados,

pertencentes à subclasse, que não se enquadram no perfil de juvenil da classe média da tira.

Em virtude desse cenário elaborei atividades de leitura com os propósitos apresentados acima.

6.2.4.1 Atividades de leitura

Com relação aos exercícios propostos, foram sete. A letra “a” é de pré-leitura, os itens

“b” e “c” são de leitura do gênero discursivo, onde são necessárias inferências dos

interlocutores na negociação dos sentidos das linguagens verbal e não verbal materializadas

na tira. As questões “d” e “e” são de pós-leitura e problematizam respectivamente o consumo

excessivo de novas tecnologias por juvenis pós-modernos, assim como indaga a respeito dos

adolescentes que não possuem acesso a estas mídias.
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A primeira pergunta possui o objetivo de mapear qual aparelho eletrônico os alunos

mais gostam de usar; se é o celular, o computador ou o videogame. Na tira, Luz utiliza

intensamente todos eles, entretanto, há uma predominância pelo uso dos computadores, pois

ela opta por eles em dois momentos. Dessa forma, também busco averiguar em que medida os

participantes se apropriam mais de “desktops” ou “notebooks” em detrimento das outras

tecnologias.

A questão “b” tem a finalidade de promover indagações acerca do conhecimento de

mundo dos estudantes, ancorando-se no atual momento sócio-histórico contemporâneo

perpassado pela globalização. A compreensão leitora dos estudantes sobre o perfil de

adolescente representado na tira deve ser construída por meio das linguagens verbal e não

verbal. Por  isso, a existência  de  palavras como “videojuego”  e “celu..”, referindo-se  ao

celular, permitem uma analogia entre as línguas espanhola e portuguesa, auxiliando o

entendimento das imagens materializadas na tira.

Em relação ao item “c”, o importante é que os alunos realizem inferências sociais e

linguísticas na  perspectiva  de  negociarem os significados em espanhol do substantivo

“chateo”. Parece-me importante ressaltar que no português do Brasil não há uma palavra

específica para diálogos pelo computador, já que uma “conversa” pode ser tanto real quanto

virtual. Por outro lado, usamos a palavra “chat” para se referir a um local de “bate-papo”

virtual, mas não nomeamos a ação de estar naquele espaço da virtualidade. Além disso, abre-

se a oportunidade para a compreensão de que o verbo “to chat” do inglês originou “chatear” e

o substantivo “chateo” em espanhol, ambos de uso frequente em Buenos Aires.

A pergunta “d” direciona o olhar para um processo de formação cidadã do aluno

porque propõe uma atividade de relação dialógico-discursiva orientada a averiguar em que

medida os estudantes se identificam com o perfil de adolescente adicto às novas tecnologias,

conforme o padrão presente na tira. Este item também negocia uma justificativa com os

estudantes. Ressalto que de acordo com a perspectiva bakhtiniana (conf. cap. 3.1), os embates

discursivos não significam que os interlocutores concordem com os posicionamentos dos

autores. Por isso, a indagação proposta possibilita a manifestação de uma pluralidade de

sentidos discursivos dos participantes a fim de construir um espaço onde diversas vozes sejam

ouvidas, valorizando, assim, a heterogeneidade da sala de aula.

O item “e” enfoca o conhecimento de mundo dos alunos acerca do acesso de juvenis

de muitas partes do planeta às novas tecnologias em suas casas. Vale a pena ressaltar que a

pergunta está direcionada ao fato de os adolescentes possuírem acesso em suas residências,

até porque há uma quantidade razoável de “lan houses” nas periferias dos centros urbanos,
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onde se pode pagar por hora de conexão. No entorno da comunidade em que leciono, no

município de Duque de Caxias, há aproximadamente cinco locais comerciais com internet

banda larga e impressoras; frequentados por muitos alunos da escola Wilson de O. Simões.

Nesse sentido,  nem  todos  os alunos participantes  da atividade possuem as  novas

tecnologias elencadas anteriormente; embora alguns tenham celulares com internet. Por fim,

entendo que apesar de o acesso tecnológico ter crescido no Brasil nos últimos anos, devido

também à ascensão das classes “e” e “d”, ainda existem muitos adolescentes “desconectados”

da rede mundial, não somente em nosso país, mas na periferia do mundo, onde a globalização

cumpre o seu papel neoliberal de aumentar as diferenças sociais e naturalizar a pobreza. Em

seguida elenco as atividades propostas.

Prelectura

a) ¿Te gusta más la computadora, el celular o el videojuego? ¿Por qué?

Lectura

b) ¿De qué manera se representa la adolescente del comic?
c) Para ti, ¿qué significa la palabra “chateo”?

Poslectura

d) ¿Te pareces a la adolescente de la tira que queda todo el tiempo manejando las
nuevas medias? ¿Por qué?

e) ¿Crees que todos los adolescentes de hoy en día tienen acceso a computadoras,
celulares y videojuegos en sus casas? Justifícalo.

Quadro 7: atividades de leitura da Tira 4.

6.2.4.2 Apresentação dos resultados das atividades

O encontro para a realização dos exercícios aconteceu no dia 16 de abril. Nessa data os

vinte alunos estavam presentes na aula. Em relação à resposta da questão “a”, quinze

afirmaram gostar mais do computador, três do celular e apenas dois do videogame. A

justificativa mais apresentada foi o fato de permitir conversar com pessoas distantes, ao

mesmo tempo em que são feitos “downloads” de músicas e filmes. Observo que a aluna (E19)

foi a única que mencionou o uso do computador para fins escolares. Por fim, propus uma

pergunta para saber se outros alunos também usavam as novas tecnologias de maneira
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pedagógica. De fato, outros alunos afirmam utilizar o computador como uma ferramenta de

apoio em tarefas educacionais.

(E12) “Computador, porque dá pra me comunicar melhor com as pessoas”

(E07) “Gosto mais do computador, porque baixo músicas enquanto

converso”.

(E05) “Gosto do computador e do celular, porque no  computador baixo

filmes e fico no facebook e no celular posso mandar mensagens pros

colegas”.

(E19) “Gosto mais do computador porque converso com muita gente e

também pesquiso sobre as matérias”.

(P) Gente...Só ela (referindo-me à aluna E19) usa para pesquisas?

(E01) “Eu também uso professor”.

(E10) “Às vezes eu vou na lan house pra pesquisar”.

(E03) “Eu também”.

Em relação ao item “a”, devo ressaltar que o objetivo foi o de mapear o aparelho

tecnológico que os alunos mais usavam, assim como a justificativa para esse uso. Após a

minha   intervenção com a   pergunta, observei que   mais alunos se posicionaram

discursivamente com a utilização para investigações acadêmicas. Entretanto, não advogo pelo

uso das novas tecnologias apenas para buscar informações, mas sim como uma ferramenta a

fim de contribuir para a mediação entre docentes e discentes na apresentação de trabalhos, na

elaboração de vídeos com temáticas discutidas em aula e na construção colaborativa em redes

sociais. Contudo, por este não ser o foco da minha pesquisa, não me alongarei nessa

perspectiva.

Em se tratando da pergunta “b”, na pluralidade de sentidos constitutiva da tira,

dezessete alunos negociaram o sentido social de que o autor construiu a representação de uma

adolescente com o perfil de consumista exagerada das novas tecnologias. O estudante (E06)

negociou um significado social em consonância com o seu conhecimento de mundo, pois

inferiu uma possível consequência da adição da jovem; a alienação da sociedade. Por outro

lado, (E18) referiu-se a ela somente como alguém conectado, não mencionando os exageros

na utilização dos aparelhos eletrônicos.
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(E03) “Representa que a adolescente consome várias horas de redes sociais”.

(E18) “Uma pessoa conectada”.

(E06) “Ela está alienada pela internet”.

(E14) “Que os adolescentes de hoje em dia só querem saber de computador,

videogame e mensagem de celular”.

Na questão “b” averiguei que alguns alunos apresentaram dificuldades ao realizar a

inferência da palavra “chateo”, embora houvesse a presença da linguagem semiótica. Alguns

estudantes me perguntaram por uma palavra equivalente em português, pois estavam

preocupados com a tradução literal. Em meu papel pedagógico, lhes disse que o importante

era construir um sentido para aquele termo a partir do contexto sócio-histórico e do

conhecimento de mundo deles. Dessa forma, dezesseis estudantes produziram sentidos sociais

em suas respostas que sinalizavam para  a compreensão da  importância  de realizar  a

negociação dos sentidos na atividade de compreensão leitora.

(E10) “Prá mim significa que ela está conversando com outra pessoa pela

Internet”.

(E14) “Significa conversar pela Internet”.

(E06) “Conversa, bate-papo virtual”.

O objetivo da questão “d” é compreender em que medida a construção dos perfis

identitários dos adolescentes perpassam a imagem padronizada da adolescente consumidora

adicta às novas mídias. Nesse sentido, nove participantes coincidiram com a representação

pasteurizada de Luz na formação de suas identidades. Cinco alunos disseram que não se

identificam com a juvenil consumista de novas tecnologias e outros seis possuem uma

identificação parcial. Embora quase metade dos alunos tenha afirmado possuir atitudes

semelhantes a da jovem da tira, a outra parte dos participantes não se enquadra nessa

perspectiva, o que evidencia a fluidez e a fragmentação das identidades pós-modernas dos

adolescentes (conf. cap. 2.1). Por fim, torna-se importante promover uma discussão acerca do

uso consciente de celulares, computadores e videogames, por meio da negociação das

pluralidades dos significados da leitura, valorizando as diversas vozes presentes na sala de

aula.
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(E18) “Sim, sou viciada em internet”.

(E03) “Não, porque não tenho nem computador”.

(E14) “Mais ou menos, porque não fico perdendo o tempo todo na internet”.

(E11) “Sim, porque gosto muito de computador”.

(P) “Vocês acham que o uso excessivo de novas tecnologias é

prejudicial?”

(E11) “Sim, porque acaba se desligando do mundo lá fora”.

(E06) “Sim, porque o tempo que nós passamos no computador poderíamos

estar lendo livros e estudando”.

(P) “Como podemos reduzir o tempo que ficamos na internet ou

jogando videogame?”

(E01) “Ahhh...eu tento me organizar”.

(E19) “Acho que tinha que fazer uns horários pra cada coisa”.

(E08) “Eu preciso me organizar mais, porque fico até tarde na internet e

sinto sono”.

As perguntas tiveram como foco abrir espaço para a reflexão do professor e dos

estudantes sobre a utilização descontrolada de computadores, celulares e videogames. Embora

eu haja materializado linguisticamente  somente algumas respostas às duas perguntas

elencadas acima, observei que muitos alunos participaram da discussão. A proposta foi incitar

uma postura reflexiva a partir do embate discursivo, advogando por um olhar crítico por meio

dos posicionamentos discursivos dos discentes e do docente. Em relação ao item “e”, dezoito

alunos coincidiram com  o sentido de que nem todos os adolescentes possuem, em suas

residências, acesso às novas tecnologias apresentadas na tira. Contudo, na opinião de dois

alunos, é algo comum todos os adolescentes usufruírem desses aparelhos tecnológicos.

(E03) “Não, porque alguns adolescentes não têm condições”.

(E05) “Não, porque há pessoas que são pobres”

(E11) “Sim, porque todo mundo aprende”.

(E14) “Sim, porque hoje em dia a tecnologia está muito avançada”.
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(P) E você acha que por estar muito avançada todos possuem acesso a

ela?

(E14) “Acho que sim, se não tiver em casa a gente vai na lan house”

(P) “Vamos pensar em adolescentes do mundo todo...Vocês acham que

todos vão ter acesso às novas tecnologias?

(E01) “Não, lá na África tem muita gente pobre”.

(P) “Só lá na África? Vocês não conhecem ninguém assim?

(E20) “Professor...Tem uns garotos que moram lá perto do Lixão (referindo-

se ao Lixão de Gramacho) que não têm nem roupa”.

A primeira resposta da estudante (E14) encontra-se de acordo com  a perspectiva

defendida pela globalização, que é a da ausência de fronteiras tecnológicas a partir da conexão

em rede presente em várias partes do mundo. Este pensamento da aluna remete-me a um

posicionamento discursivo de Moraes (2006 p.39), no qual o autor afirma que “os sentidos de

pertencimento deslocam-se de lealdades nacionais e são delineados por centros gestores do

consumo”. Estes centros globais, responsáveis por difundir as informações em escala

mundial, possuem interesse em veicular a igualdade de acesso tecnológico a todos os

indivíduos. Ainda nesse cenário, Paraquett (2008) sinaliza que o mundo globalizado é uma

falácia devido à falta de  integração entre os homens e  à ausência de  políticas que se

preocupem com as relações entre eles. Por isso, as perguntas propostas pelo professor-

pesuisador tiveram o objetivo de incitar uma postura crítica acerca da existência de juvenis

excluídos em diversas partes do mundo, inclusive nos bairros em que os participantes da

pesquisa vivem.
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6.3 Entrevistas

As entrevistas foram realizadas na aula do dia 30 de abril de 2012. Ressalto que o

processo avaliativo, elaborado pelo professor-pesquisador, foi construído ao longo das

atividades de compreensão leitora, sendo finalizado por meio de uma autoavaliação pelos

estudantes. Todos os dezoito alunos que estavam presentes naquele dia se dispuseram a

participar. Em um primeiro momento, de acordo com a observação-participante, diagnostiquei

os estudantes que apresentaram um maior interesse por esta prática, selecionei-os de acordo

com a maior participação durante a prática pedagógica com as tiras. Contudo, percebi que

seria importante dar voz a todos os alunos, pois de alguma maneira, ao fazer uma seleção

prévia, eu estava privilegiando alguns em detrimento de outros.

Nesse sentido, como eu tinha apenas dois tempos de aula para as entrevistas, entendi

que seria melhor realizá-las em duplas, a fim de contemplar os alunos-participantes em sua

totalidade. O aluno (E20) perguntou-me se ela seria em espanhol. Este momento pareceu-me

importante para deixar que a turma decidisse em que idioma se realizaria. Vale a pena

ressaltar o seguinte aspecto: antes de começar, expliquei-lhes que se fosse em língua

espanhola eles estariam livres para responder em português ou espanhol, assim como fiz

durante as questões das atividades de leitura, dessa forma, todo o grupo consentiu.

Conforme  a metodologia  de pesquisa-ação usada nesta  investigação, durante o

processo pedagógico as etapas são ressignificadas, de acordo com o contexto da práxis, por

isso, as perguntas que originalmente seriam em língua materna, foram feitas em língua

estrangeira, usando o português somente para repetir as perguntas que eles não entendessem.

Por haver a necessidade de um recorte no número de entrevistas, limito-me à apresentação de

quatro; cada uma com a preferência. Segundo já mencionei anteriormente, elas são

semiestruturadas, pois ao mesmo tempo em que permitem uma maior flexibilidade aos

estudantes em suas respostas, alinham-se a  partir  de  um roteiro que ocupa  o papel de

norteador das discussões. Na sequência observo a entrevista do aluno (E20).

(P) ¿Cuál comic más te gustó?

(E20) “El tercero”.

(P) ¿Por qué?

(E20) “Era muy divertido”.

(P) ¿Eres de la tribu de los futbolistas?

(E20) “Sí, de los religiosos también”.

(P) ¿Qué piensas de aprender español con cómics?
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(E20) “Es muy bueno, más interesante”.

(P) ¿Cambiaste tu pensamiento con las discusiones sobre el

consumo?

(E20) “Sí, tengo que economizar ainda (sic) más”. “Na verdade.eu

acho é que tenho que ficar menos tempo na internet, porque deixo de

fazer esporte prá ficar no computador, mas também uso ele prá

estudar”.

Na sequência apresento a entrevista com a estudante (E05)

(P) ¿Cuál cómic más te gustó?

(E05) “O primeiro”

(P) ¿Por qué?

(E05) “Ah (.), porque ele fala da gatinha consumista”.

(P) ¿Crees que las chicas consumen más que los chicos?

(E05) “No (.) Os garotos gastam prá caramba também”

(P) ¿Qué piensas de aprender español con cómics?

(E05) “Ah. Eu gostei, é mais divertido, os quadrinhos são legais.

(P) ¿Cambiaste tu pensamiento con las discusiones sobre el

consumo?

(P) Você mudou o seu pensamento a partir das discussões sobre o

consumo?

(E05) “Ah, prof (…)Eu acho que tenho que ficar menos tempo no

no computador, porque tem vezes que deixo de comer prá ficar no

computador.

Em seguida elenco a entrevista da estudante (E04).

(P) ¿Cuál cómic más te gustó?

(E04) “O segundo”

(P) ¿Por qué?

(E04) “Porque faz a gente pensar sobre comprar muito”.

(P) ¿Cambiaste tu pensamiento con las discusiones sobre el

consumo?

(P) Você mudou o seu pensamento a partir das discussões sobre o

consumo?
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(E04) “Preciso mudar (.), porque tudo que eu vejo que (Inc.) eu

quero. Às vezes eu compro e uso só uma vez”.

(P) ¿Qué piensas de aprender español con comics?

(E04) “É bem melhor (.) acho que a gente tinha que usar mais

quadrinhos”.

Na sequência apresento a entrevista da estudante (E18).

(P) ¿Cuál comic más te gustó?

(E18) “O quarto quadrinho”

(P) ¿Por qué?

(E 18) “Ah (...) porque ela se parece comigo. Eu também fico muito

tempo na internet”.

(P) ¿Cambiaste tus pensamientos con las discusiones sobre el

consumo?

(E 18) “Sí, creo que tengo que cambiar…Eu acho que prejudica a

comunicação com a família”.

(P) ¿Qué piensas de aprender español con comics?

(E 18) “Gostei bastante, prof”

Os alunos foram capazes de construir reflexões acerca de suas práticas de consumo a

partir das atividades de compreensão de leitura realizadas no percurso das aulas. Parece-me

importante ressaltar que a proposta pedagógica com quatro tiras permitiu aos alunos a seleção

daquela que na opinião deles foi a mais interessante. Este fato pode ter possibilitado uma

maior identificação com os quadrinhos, contribuindo para um posicionamento discursivo mais

consciente em relação ao ato de consumir.

Conforme pode ser observado acima, ainda que os estudantes (E20) e (E05) tenham

optado por um quadrinho que não foi o de número 4, eles sinalizam a necessidade de reduzir o

tempo usado no computador, pois isso os prejudica em seus cotidianos, em suas saúdes físicas

e  mentais. A aluna  (E18), que escolheu a quarta  tira como aquela que ela mais havia

apreciado, aponta para a questão da redução da conversa em família, em detrimento do uso do

computador, da navegação na internet. Os estudantes pontuaram algumas consequências do

excesso de tempo despendido nas mídias das novas tecnologias; esta constatação lhes permite

direcionar um olhar mais consciente acerca de suas próprias interações com os aparelhos

eletrônicos da pós-modernidade.
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A aluna (E04) assinala a necessidade de mudança, pois ela afirma querer tudo aquilo

que vê, ainda que seja para usar somente uma vez. Este discurso vai ao encontro do que

Bauman (2008) aborda sobre a sociedade contemporânea, momento em que os indivíduos são

convocados a consumir pelo simples fato de “querer” uma mercadoria, o que contribui para

aumentar a rapidez do “descarte”. O fato de “desejar” algum produto ainda perpassa um

pensamento um pouco mais duradouro, por outro lado, o “querer” não proporciona o mínimo

de postura reflexiva, o que gera consequências como aquela apontada pela estudante: a

utilização de um objeto uma única vez. Por isso, no espaço político da sala de aula, por meio

dos exercícios propostos, entendi que a aluna abriu espaço para a ressignificação de sua

identidade de consumidora adolescente.

No próximo capítulo, Considerações Finais, sintetizo três eixos que perpassaram o

processo de elaboração desta dissertação: os pressupostos teóricos, as repostas às perguntas da

pesquisa e as discussões construídas durante o processo das atividades de leitura.

Posteriormente, apresentarei as minhas conclusões, como professor-pesquisador, realizadas a

partir da observação-participante e dos instrumentos utilizados no referencial metodológico da

pesquisa-ação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Começo este capítulo final relatando o caminho percorrido para que esse momento se

realizasse. A sensação é de que a proposta pedagógica foi realizada de forma satisfatória, após

muito empenho e muita dedicação. A trajetória foi sendo construída com diversas leituras

acerca de temáticas que contemplam distintos campos de interesses: identidade e consumo

adolescentes contemporâneos, gêneros  discursivos,  quadrinhos, ensino-aprendizagem  de

língua estrangeiras com o enfoque em questões sociais e compreensão leitora.

Em um primeiro momento, o maior desafio foi fazer com que todo o pressuposto

teórico ao qual eu me filio, convergisse para a realização de uma proposta a ser realizada no

âmbito da sala de aula de espanhol. Conforme já abordei no capítulo intitulado Primeiros

Passos  (conf. cap.  1), não  localizei  nenhum  trabalho  de pós-graduação stricto-sensu  que

problematizasse a questão social do consumo adolescente em língua espanhola a partir de uma

pesquisa em sala de aula com quadrinhos. Este fato apontava para dois aspectos paradoxais: a

oportunidade de poder contribuir para que outras pesquisas se desenvolvessem com a temática

elencada acima, e  a  insegurança  de  tentar realizar um trabalho que  não fosse  possível

concluir.

Após este momento inicial, imbuído das minhas convicções pessoais e profissionais,

construindo-me como linguista aplicado, decidi-me por trilhar o   primeiro caminho,

coincidindo com o posicionamento de Paraquett (2008, p.124) no sentido de fazer com que “a

sala de aula funcione de maneira mais democrática e politicamente”. Dessa forma, tenho a

certeza de que pude contribuir para o surgimento de novas investigações ancoradas na questão

social do consumo na aula de língua espanhola/estrangeira.

Na sequência recapitulo alguns pontos centrais que permearam a elaboração desta

dissertação, com a finalidade de direcionar os leitores a acompanharem a trajetória desta

última etapa. Primeiramente abordo brevemente  a construção dos pressupostos teóricos

usados neste trabalho científico, posteriormente menciono os instrumentos usados na

metodologia de pesquisa-ação e, por último, respondo às perguntas elaboradas no começo

desta investigação.

Com o intuito de propor, em minha prática pedagógica, atividades vinculadas à

discussão do consumo como uma questão social, era necessário ancorar-me em uma

fundamentação teórica que pudesse balizar o desenvolvimento das minhas propostas para os

estudantes do 9o ano do Ensino Fundamental.
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Antes da discussão acerca do consumo adolescente, entendi que havia a necessidade

de abordar as múltiplas identidades (MOITA LOPES, 2003b) construídas socio-

historicamente por diversos juvenis. Por isso, tornava-se fulcral sinalizar que “a identidade de

juvenil consumidor”  é apenas uma  das diversas formações identitárias que os jovens

negociam e renegociam constantemente no cerne social. Esta consideração abriu espaço para

a abordagem de dois pontos centrais durante as aulas de espanhol: o primeiro foi o fato de que

nem todos os juvenis possuem acesso igualitário ao mercado consumidor, o segundo foi a

possibilidade de ressignificar-se constantemente como um cidadão-consumidor consciente

(CANCLINI, 2006).

No momento seguinte, a partir do entendimento dos quadrinhos como gêneros

discursivos construídos de forma sócio-histórica e relativamente estabilizados na sociedade,

selecionei algumas tiras que abordavam a temática do consumo juvenil. Em seguida, precisei

fazer  uma nova escolha, baseada nos resultados do questionário aplicado aos alunos,

momento em que se posicionaram como indivíduos definidos e redefinidos socialmente como

consumidores. Por fim, quatro tiras cômicas foram contempladas para a realização das

atividades de compreensão leitora.

Nesse cenário, torna-se necessário retomar as perguntas que estimularam a elaboração

desta pesquisa, a fim de contribuir com algumas considerações por meio das discussões dos

resultados. As perguntas abaixo foram relevantes para nortear a minha trajetória nesta

investigação, reorientando diversas vezes o meu caminho com o objetivo de reconstruir-me

constantemente em minhas múltiplas identidades.

 De que maneiras os perfis de adolescentes consumidores são construídos

pelas tiras do Gaturro e em que medida os estudantes se veem

representados nelas?

 De que forma as atividades de leitura podem ser usadas na aula de

espanhol com a finalidade de contribuir para a (re)construção das

identidades de consumidores dos alunos, assim como para que eles

compreendam a exclusão de alguns adolescentes a diversos bens de

consumo?

Para selecionar as tiras do Gaturro que abordam a questão social do consumo foi

importante mapear como os alunos constroem-se e reconstroem-se socialmente perpassados

por esta prática. Tornou-se importante compreender que relações os estudantes negociam com

os produtos presentes no mercado consumidor e com o tempo que disponibilizam para utilizar
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aparelhos tecnológicos conectar-se à internet. Após apresentar e problematizar os resultados

do questionário fiz a seleção das tiras que, segundo as minhas leituras e a minha experiência

docente, poderiam contribuir para a redefinição do papel social de consumidores conscientes,

a partir da elaboração de atividades de leitura que sinalizassem para este foco.

Em se tratando dos quadrinhos presentes nesta investigação, observei que NIK alterna

entre a elaboração de dois perfis identitários de consumidores pós-modernos: aqueles

identificados por um padrão cultural de consumo global, sendo representados por diversos

personagens; e um indivíduo mais consciente, retratado por Gaturro, ainda que ele não esteja

materializado desta maneira em todas as tiras.

Ao atuar em consonância com a primeira perspectiva, NIK alinha-se à figura do autor

global (MORAES, 2006), pois padroniza estilos de consumo e de comportamento em relação

a esta prática, assim como reduz a identidade de adolescentes consumidores a clichês de

juvenis urbanos de classe média. O autor os constrói, nas tiras apresentadas neste trabalho

acadêmico, com os seguintes perfis: possuidores de diversos aparelhos eletrônicos; usuários

de várias roupas da moda contemporânea; e ambiciosos por dinheiro, viagens e diversas

mercadorias. Por outro lado, em alguns quadrinhos Gaturro personifica-se como um indivíduo

consciente sobre o ato de consumir na contemporaneidade, somente observando e refletindo

acerca dos posicionamentos discursivos de consumo dos demais personagens.

A  partir das considerações elencadas acima  sobre  os quadrinhos, no meu papel

docente de mediador da prática pedagógica, averiguei a importância de planejar atividades de

compreensão leitora que  possibilitassem aos alunos a construção de sentidos sociais no

tocante às suas identidades de juvenis consumidores. Além disso, estes exercícios também

enfocaram a negociação de significados com os estudantes participantes, a fim de que eles

pudessem se posicionar discursivamente sobre os diversos perfis de adolescentes que foram

excluídos da representação nas tiras cômicas por não coincidirem com o que SILVA (2000)

denomina a identidade da norma.

Averiguei que no percurso do processo de respostas aos questionários e de realização

das atividades de compreensão de leitura, os estudantes ressignificaram-se constantemente a

partir de seus posicionamentos discursivos. Eles foram reconstruindo suas identidades de

consumidores por meio das interações que aconteciam em sala de aula. Aconteceram diversos

momentos em que os alunos expuseram os seus posicionamentos, contribuindo para que o

espaço pedagógico se tornasse aberto para a construção de múltiplos embates dialógicos, os

quais perpassam a construção de uma aula diretamente vinculada ao seu papel político de

formação do aluno como cidadão, conforme defendem os PCN-IN (BRASIL, 1998a).
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Conforme foi abordado na parte de análise, uma parcela considerável dos estudantes

se identificou com o perfil de adolescente consumidor presente nas tiras. Este fato contribuiu

para confirmar os pressupostos teóricos que guiaram esta dissertação acerca da questão social

do consumo na  sociedade  pós-moderna, permitindo a reconstrução de  suas práticas

identitárias como consumidores a partir do olhar que o “outro”, o autor argentino, negocia em

suas produções de arte sequencial sobre este tema global.

Por outro lado, alguns estudantes construíram discursos perpassados por um

posicionamento reflexivo e crítico. Eles demonstraram a importância de se consumir de forma

equilibrada, rompendo, assim, com uma visão pasteurizada e homogênea de juvenil

consumista, redefinindo-se com uma identidade de adolescente consumidor consciente e

responsável.

Além disso, busquei a elaboração de atividades que estivessem orientadas a

problematizar a naturalização da diferença (SILVA, 2000) socioeconômica dos diversos perfis

de adolescentes existentes no mundo. Observei que os alunos compreenderam que esta

“diferença” foi/é construída de forma socio-histórica por determinados grupos privilegiados

economicamente. Dessa forma, os estudantes observaram que a sociedade global, por meio de

seus veículos de comunicação midiáticos, possui o objetivo de naturalizar a condição de

pobreza humana, na qual estão  inseridos os  indivíduos da subclasse (BAUMAN, 2000),

aqueles que não são convocados pelo mercado consumidor, os excluídos sociais.

Este trabalho buscou contribuir para a (re)definição das identidades dos adolescentes

como consumidores. O foco não foi apenas no sentido de formar alunos-cidadãos que

consumam de maneira mais equilibrada, de acordo com as suas reais necessidades, mas

também na perspectiva de (re)conhecimento e valorização daqueles que pouco possuem

acesso aos   bens de consumo que, na maioria das vezes, são essenciais à sobrevivência.

Contudo, também pude compreender que os diversos posicionamentos dos alunos devem ser

respeitados e valorizados, ainda que alguns se posicionem a favor de uma perspectiva

consumista. Dessa forma, aprendi a valorizar e respeitar mais as diferentes opiniões dos

alunos, entendendo que a multiplicidade de discursos contribui para a existência de uma sala

de aula heterogênea.

Nesse cenário, a sala aula de língua espanhola constitui-se em um espaço privilegiado

para que tanto professores quanto alunos sejam capazes de “pensar alternativas para a vida

social” (MOITA LOPES, 2006, p. 22), promovendo diálogos com a finalidade de promover

uma cooperação horizontal (SANTOS, 2001),  valorizando, assim,  a sociodiversidade das

culturas populares.
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Nesse sentido, concluo esta dissertação sem a pretensão de ter esgotado as discussões

acerca das (re)construções de adolescentes consumidores na sociedade contemporânea. Pelo

contrário, o objetivo é justamente “incomodar”, “incitar” e “provocar” os professores-

pesquisadores, a fim de promoverem novas pesquisas ancoradas nesta temática. Este foi o

processo que aconteceu comigo no meu processo de construção como linguista aplicado, ao

entender que a concepção de LA a qual me filio está perpassada pela problematização de

questões sociais na aula de língua estrangeira com o objetivo de “trabalhar por um mundo

melhor” (PARAQUETT, 2012, p. 238). Por fim, para estimular uma reflexão, destaco as

palavras de Paraquett (2012, p. 238). “Convido aos que ainda não se definiram por uma área

de pesquisa a juntar-se a mim”. E você? Também se juntará a nós?
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Anexo A

Os critérios para as transcrições das aulas e das entrevistas foram baseados em

RAMOS (2010). Utilizo, portanto, o sistema ortográfico canônico, com exceção de usos

fonéticos marcadamente reconhecidos na linguagem oral, que devem receber a transcrição

conforme a produção discursiva do falante, tais como:  prá, tava, né, num,  pro, etc. Na

sequência, seguem as convenções para as transcrições.

P- Professor

E- Estudante

(.) Pausa breve

(...) Pausa longa

(Inc.) Incompreensível

(Inaud.) Inaudível
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Anexo B

QUESTIONÁRIO

Data: /_ /_

1- Você acha importante aprender a língua espanhola na escola?
Sim
Não

Justifique

2- Qual é a forma de aprender espanhol que você considera mais importante na aula? (1- mais interessante;
2- interessante; 3- pouco interessante; 4-menos interessante).

a) Ouvir músicas e diálogos de pessoas falando em espanhol.
b) Escrever diálogos, textos e histórias.
c) Ler histórias em quadrinhos, publicidade e notícias.
d) Falar em espanhol com os colegas e com o professor

3- Enumere os tipos de gêneros mais interessantes para aprender espanhol na escola. (1- mais interessante;
2- interessante; 3- pouco interessante; 4-menos interessante).

a) Notícias de jornais e revistas;
b) Quadrinhos (tiras cômicas e cartuns);
c) Publicidade de jornais e revistas;
d) Rótulos de mercadorias em espanhol

4- Com que frequência você lê histórias em quadrinhos?

a) Três ou mais vezes por mês. d) Quase nunca.
b) Duas vezes por mês. e) Nunca.
c) Uma vez por mês ou menos.

Justifique

5- Você acha interessante uma aula de espanhol com histórias em quadrinhos (tiras cômicas, cartuns)?

Sim
Não

Justifique

6- Em sua opinião, uma tira em quadrinhos usada na aula de espanhol deve servir para:
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a) Explicar questões de gramática;
b) Somente fazer a gente rir;
c) Mostrar questões do nosso dia a dia, como a poluição do meio ambiente e o consumo exagerado de

produtos.

7- Você consome exageradamente?
Sim
Não

Justifique

8 – Das palavras abaixo, quais você relaciona à palavra “consumo”? (Você pode marcar mais de
uma alternativa).

a) meio ambiente;
b) roupas, tênis e sapatos;
c) água e luz;
d) tatuagem e piercing;
e) alimentação;
f) videogame;
g) Internet.

9 – Em sua opinião, é interessante uma aula de espanhol que trate do assunto do consumo?

Sim
Não

Justifique

10- Enumere os objetivos mais importantes da aprendizagem de língua espanhola na escola. (1- mais
importante 2- importante; 3- pouco importante; 4-menos importante).

a) Refletir sobre questões sociais como o consumo exagerado, a poluição do meio ambiente e o
preconceito racial.

b) Aprender questões de gramática.

c) Conseguir se comunicar bem com pessoas que falam espanhol.

d) Alcançar um bom emprego futuramente.
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Anexo C

Carta de apresentação à Diretoria

Duque de Caxias,    de março de 2012.

Gostaria de solicitar a sua colaboração para a realização de uma pesquisa do curso de

Mestrado em Estudos de Linguagem, sob a orientação do professor Dr. Xoán Lagares. Esta

investigação visa contribuir para que os alunos (re)construam as suas identidades como

adolescentes consumidores, a partir das interações realizadas em sala de aula por meio de

atividades de leitura produzidas por mim, professor-pesquisador.

O presente estudo científico precisará dos dados elencados na sequência, os quais

serão coletados no primeiro semestre de 2012: (i) tempos de aulas para a realização das

atividades; (ii) entrevistas com os alunos da turma antes e depois do processo de aplicação das

atividades.

Comprometo-me, conforme exigido pela comunidade científica, a manter-me fiel aos

princípios do anonimato, assim como informá-la acerca dos resultados desta pesquisa após

sua conclusão.

Gostaria de ressaltar a importância da sua colaboração para esta investigação, sem a

qual a mesma não poderá se realizar.

Desde já agradeço a sua participação.

Atenciosamente,

Valdiney da Costa Lobo
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Anexo D

Carta de apresentação aos Responsáveis

Duque de Caxias,    de março de 2012.

Gostaria de solicitar a colaboração e autorização dos senhores responsáveis para a

realização de uma pesquisa do curso de Mestrado em Estudos de Linguagem, sob a orientação

do professor Dr. Xoán Lagares. Esta investigação visa contribuir para que os alunos

(re)construam as suas identidades como adolescentes consumidores, a partir das interações

realizadas em sala de aula por meio de atividades de leitura produzidas por mim, professor-

pesquisador, durante as aulas de espanhol.

O presente estudo científico precisará dos dados elencados na sequência, os quais

serão coletados no primeiro semestre de 2012: (i) tempos de aulas para a realização das

atividades; (ii) entrevistas com os alunos da turma antes e depois do processo de aplicação das

atividades.

Comprometo-me, conforme exigido pela comunidade científica, a manter-me fiel aos

princípios do anonimato, assim como informá-los acerca dos resultados desta pesquisa após

sua conclusão.

Gostaria de ressaltar a importância da colaboração dos senhores responsáveis para esta

investigação, sem a qual a mesma não poderá se realizar.

Desde já agradeço a sua participação.

Atenciosamente,

Valdiney da Costa Lobo


