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RESUMO 

 

Este estudo aborda as representações do trabalho em textos de materiais didáticos 

de português para estrangeiros publicados no Brasil entre as décadas de 40 e 90 do 

século XX. Recorrendo a pressupostos da teoria das Representações Sociais, de 

Moscovici (1961), analisa, em textos verbais, não verbais e multimodais de cinco 

livros didáticos editados em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, como são 

configurados, nas perspectivas dos autores desses manuais, os contextos e 

atividades laborais na sociedade brasileira. Conclui que as representações 

encontradas concentram-se em um Brasil urbano das regiões sudeste e sul, e que 

transitam, na linha do tempo, do contexto comercial ao empresarial, revelando a 

predominância do trabalho masculino e a progressão do trabalho das mulheres, 

mostradas, em uma das obras analisadas, de forma estereotipada.  

 

Palavras-chave: Materiais didáticos de Português para Estrangeiros; 

Representações Sociais; Trabalho no Brasil.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ABSTRACT 

 

 

This study deals with the representations of work in teaching material texts of 
Portuguese for foreigners published in Brazil between the 40s and 90s in the 
twentieth century. Using assumptions of the theory of Social Representations, by 
Moscovici (1961), it analyzes, in verbal texts, non-verbal and multimodal five 
textbooks edited in São Paulo, Rio de Janeiro and Porto Alegre, how they are 
configured, in the perspectives of the authors of these manuals,  contexts and work 
activities in Brazilian society. I have concluded that the representations found 
concentrated in urban Brazil in the south and southeast regions, and that pass, on 
the timeline, from commercial and business contexts, reveal the predominance of 
male labor and the progression of working women, shown, in one of the analyzed 
works, stereotypically.  
 
 

Key-Words: Portuguese for Foreigners Teaching Materials; Social Representations; 
Work in Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Um material didático de língua estrangeira (LE), além de funcionar para o 

professor como ferramenta para o ensino de determinada língua e cultura, pode 

constituir para o pesquisador instigante objeto de estudo, se observado no quadro 

do tempo e do espaço de sua publicação, para a depreensão das representações da 

sociedade em que se inscrevem a língua e a cultura-alvo que focaliza.    

O estudo das representações da sociedade brasileira inscritas em materiais 

didáticos de Português do Brasil para Estrangeiros (PBE) aqui publicados em 

diferentes períodos e contextos tem merecido, a partir da última década, a atenção 

de alguns pesquisadores brasileiros, como Júdice (2004; 2007) Júdice, Silveira e 

Sellan (2010), Carvalho (2008; 2009), Tosatti (2009). Essas pesquisas vêm fazendo 

prospecções das representações de variados aspectos de nossa identidade, 

contidas em textos verbais e não verbais de livros didáticos de PBE editados no país 

a partir do século passado1.  

Em cada livro didático pesquisado, mais especificamente no conjunto dos 

textos que o integram, criados e/ou selecionados pelo crivo(s) do(s) autor(es) do 

material (brasileiro/s ou estrangeiro/s), a sociedade brasileira é representada na 

visão do(s) criador(es) do manual, marcada pelo tempo, espaço e grupos sociais em 

que se inscreve.  

Essa visão varia não só em função do tempo, do espaço e do lugar social do 

autor, mas também em relação à sua cultura de origem e ao local do qual lança seu 

olhar sobre a realidade representada. O Brasil e sua gente representados por um 

nativo e um não nativo, pelo habitante de uma região ou de outra, por um olhar 

masculino e feminino, revelarão nuances diferentes. 

Os autores de materiais de PBE, brasileiros ou estrangeiros, no quadro de 

suas vivências em um tempo, espaço, cultura, grupos sociais a que pertencem, 

categorizam a língua, a cultura e o povo representados nesses manuais  recorrendo 

ao quadro referencial de sua própria cultura. Zarate (1995, p.37) menciona as 

                                                 
1 Outras pesquisas têm se voltado também para essas representações, porém em textos de materiais de ensino 

da língua e da cultura do Brasil elaborados e editados no exterior, como as de Sanson (2011) e Júdice (2013). 
Contemplando esse tipo de representação em materiais de avaliação de proficiência no português do Brasil 
utilizados no Brasil e no exterior, mencionamos ainda o estudo de Lima (2008).  
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representações2 “autoproduzidas” por expressarem a voz nativa que fala sobre si 

mesma, “explicitando as classificações próprias a cada grupo e identificando os 

princípios distintivos de um grupo em relação a outro”. Mas é interessante também 

observar o olhar estrangeiro do autor de livro didático para o ensino de uma língua e 

cultura que não são nativas para ele. Por vezes configura o estranhamento, implica 

“o exotismo e a folclorização” e reforça a crença do “diferente” (ZARATE, 1995, p.9)  

  Cada um em sua perspectiva, os autores de livros didáticos de LE procedem 

a uma espécie de simplificação do conhecimento cultural, ao realizarem, como 

destacam Tomlinson e Masuhara (2013, p.32), uma espécie de síntese da realidade 

social. Esses recortes simplificados da cultura-alvo feitos pelo(s) autor(es) dos 

manuais, contribuem, em menor ou maior medida, para a formação pelos usuários 

desses materiais didáticos de suas próprias representações da sociedade neles 

retratada.  

  Mesmo considerando que, na atualidade, a força dessa contribuição do livro 

didático de LE na construção das representações da língua e da cultura-alvo pelos 

usuários do material venha variando em relação direta com a facilidade de acesso a 

materiais alternativos disponíveis em suportes surgidos com as novas tecnologias, 

acreditamos que, para os aprendizes, o material didático continua sendo uma 

espécie de extrato da realidade, um “representante autorizado” (ZARATE, 1995) da 

língua e cultura-alvo.  

  Corrêa (2000, p.12) destaca que o livro didático é um “portador de conteúdos 

reveladores de representações e valores predominantes num certo período de uma 

sociedade“ – o que distingue este material como um espaço privilegiado para o 

trânsito de estereótipos, ideologias e para a observação de aspectos políticos, 

sociais, valores, representações de gênero e das demais relações de poder entre os 

diversos grupos e classes que formam as sociedades configuradas no material. 

  Em relação a representações de nossa identidade, independentemente de 

cursos e de livros didáticos de língua e cultura do Brasil, os estrangeiros têm suas 

representações do país, em alguma medida construídas com base em estereótipos 

que, ao longo do tempo, vêm se configurando e circulando aqui e em seus locais de 

                                                 
2 Com base em Jodelet (2001) consideramos representação social como uma forma de conhecimento elaborada 

e compartilhada socialmente que, com um objetivo de caráter prático, contribui para a construção de uma 
realidade comum a um grupo social.   
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origem. Para comparar fenômenos culturais, o visitante estrangeiro utiliza o quadro 

referencial de sua própria cultura, o que sempre provoca algum estranhamento.  

  Na atualidade nos deparamos frequentemente com visões estrangeiras 

cristalizadas e redutoras que caracterizam o Brasil como um espaço de festa 

permanente (praia, carnaval, futebol), onde o trabalho não é levado muito a sério. 

DaMatta (1986) destaca, em nossa cultura, a relação do brasileiro não só com a 

festa, como prazer, mas também  com o trabalho, como obrigação.      

  Para se entender o porquê dessas visões cristalizadas e redutoras do Brasil e 

embasar, de forma mais sólida, nossa opção pelo estudo das representações do 

trabalho nesta tese, é relevante, na introdução deste trabalho, uma breve incursão 

ao passado. 

  Vários estereótipos sobre a beleza da terra e a preguiça do povo foram 

formados com o auxílio da literatura de viagem, que refletia o olhar eurocêntrico, 

principalmente do século XIX, embasado pelas concepções iluministas de progresso 

que atribuíam à ciência um papel fundamental na busca do desenvolvimento e 

perpassado por doutrinas e teorias raciais legitimavam a supremacia da raça branca. 

Uma parte dos cientistas e viajantes que por aqui chegavam, apontava a 

miscigenação, prática aceita e difundida no país, como uma das causadoras de 

produzir homens que não se mostravam “nem trabalhadores nem fecundos”3. O 

problema não consistia só na união de gente de matrizes diferentes, mas na fusão 

de seus valores, crenças e costumes, cujo resultado não parecia ser muito 

apreciado.  

  Os estranhamentos não se restringiam aos índios, de cuja cultura quase nada 

se sabia, nem aos escravos negros, com seus costumes. Os hábitos da parcela 

branca, os portugueses, há muito despertavam curiosidade e críticas dos europeus4. 

Do Brasil Colônia ao final do século XIX, as tarefas manuais eram realizadas pelos 

escravos, exatamente como já acontecia em Portugal (provocando a depreciação 

dos diversos ofícios e artes que usassem mais habilidades e técnicas manuais do 

que intelectuais). Os brancos pobres também trabalhavam para atenuar sua miséria, 

                                                 
3 GOBINEAU, A. [Carta] 1869, set. 22 (nº 5), citado por Petrucelli (1996, p.134-149).     
4 O humanista flamengo Clenardo, citado por Hofbauer (2006, p.82-83), que viveu em Portugal de 1533 a 1538, 
ficou impressionado com o desprezo que os portugueses demonstravam por qualquer trabalho manual: “Em 
Portugal, todos somos nobres, e tem-se como grande desonra exercer alguma profissão”. Taunay, citado por 
Freyre (2000,p.139), também observou a persistência dessa postura no começo do século XIX, ao afirmar que a 
maior parte dos colonos portugueses não demonstrava nenhum prazer em exercer atividades manuais. 
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porém “[...] os brancos proprietários, distinguiam-se justamente pelo fato de não 

trabalhar” (GOMES, 2005, p. 45).  

  No Brasil, a maior parte das atividades laborais não era valorizada 

socialmente e, dentro e fora do país, circulavam, em diversas esferas e em textos de 

diferentes gêneros, representações do brasileiro como um povo pouco afeito ao 

trabalho.  Por outro lado, em fins do mesmo século XIX, com o término iminente do 

trabalho escravo, começaram a circular por aqui os discursos5 que visavam a 

preparar a população para os novos tempos que se avizinhavam e destacavam o 

trabalho como gerador de riqueza. 

  Primeiramente, foi a Abolição da Escravidão que mexeu com as estruturas do 

Brasil arcaico e imobilista, e tornou claro que, a partir de então, o trabalho deveria 

ser necessariamente encarado como atividade economicamente produtiva a ser 

exercida por todas as classes sociais. Posteriormente, foram associadas à 

República as noções de ordem e progresso (GOMES, 2005, p. 40), este último 

entendido como desenvolvimento industrial, já exibido pelas  nações mais 

adiantadas, e que só poderia se tornar realidade com a inclusão da população em 

novas regras. Movimentos sociais voltaram-se, então, para outro tipo de discussão: 

a necessidade de dar voz ao povo trabalhador, cujo número se adensava. 

  Começava, então, a construção da identidade operária e a fundamentação do 

valor do trabalho. Gomes (2005, p.26) destaca que, nesse mesmo período, o tema 

“trabalho e cultivo ao trabalho” circulava com força na mídia escrita do país, embora 

houvesse diferenças em relação aos discursos que abordavam essa questão: em 

alguns aparecia como fator propiciador de riqueza, em outros, como regenerador 

social. A mesma autora também revela que, concomitantemente aos esforços de 

formação de uma educação voltada para o trabalho, desenvolvia-se, principalmente, 

no Rio de Janeiro, uma ética que privilegiava a malandragem. Eram convicções 

antagônicas que disputavam um espaço na sociedade e se prolongaram, segundo 

os seus estudos, até o pós-30.  

  A dinâmica entre essas perspectivas não deve ter passado despercebida ao 

observador externo. A cidade de maior evidência era o Rio de Janeiro, a sede do 

Império, e, depois, a Capital Federal, para a qual se deslocava um grande número 

de visitantes. Por muito tempo, a memória coletiva da cidade conservou algumas 

                                                 
5 Em 1870, o jornal O Artista valorizava o trabalho e o apontava como um dos fatores de geração de riqueza 

(GOMES, 2005, p. 41), noção até então inexistente na sociedade da época. 
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posturas advindas do passado colonial. O morador estrangeiro claramente percebeu 

que o trabalho manual por aqui não era bem visto, e que só eles, estrangeiros, 

dedicavam-se a diferentes ofícios e abriam pequenas indústrias, enriquecendo com 

elas. Afora as influências históricas, tratava-se de uma cidade de temperaturas altas 

e de generosa natureza, o que ajudou a gerar em seu povo o gosto por atividades 

ligadas à festa e ao prazer. As características do carioca podem ter sido 

generalizadas para todo o povo brasileiro, cuja cultura foi tida como um todo 

homogêneo, sem se levar em conta as profundas diferenças regionais.   

  Segundo Amâncio (2000, p. 43), pesquisador brasileiro da área de 

Comunicação Social, criou-se, portanto, uma predisposição de classificar o Brasil 

como “um lugar de festa permanente, com pessoas livres e sem disposição para o 

trabalho”. Este autor, ao analisar filmes estrangeiros que de alguma forma focalizam 

o Brasil, observou a presença desses estereótipos no imaginário europeu. Kellemen 

(1962, p. 118), húngaro radicado no Brasil, em livro publicado no Rio de Janeiro e 

intitulado Brasil para principiantes. Venturas e desventuras de um brasileiro 

naturalizado,  aponta, no discurso generalizado de muitos dos estrangeiros aqui 

radicados, o descompromisso do brasileiro com o trabalho: “Tudo no Brasil foi feito 

por estrangeiros (sírios, portugueses, alemães, italianos etc.)... E ainda está sendo 

feito... os brasileiros não querem trabalhar e só os estrangeiros o fazem”. Lidar com 

as diferenças é, sem dúvida, muito complicado, principalmente quando se trata de 

contatos interculturais. A estereotipia pode ocorrer quando se acredita ter um bom 

conhecimento geral sobre determinada cultura, baseado em observações ou 

encontros com alguns de seus membros.   

            Tema relevante na atualidade, o trabalho suscita questionamentos e estudos 

frequentes em diversas áreas de conhecimento. Experiência indispensável ao 

crescimento humano, ele se constitui no Brasil como aspiração e resposta às 

necessidades dos indivíduos pertencentes aos mais diversos grupos sociais. Como 

têm se processado, em nosso contexto, no período pós-guerra, as relações do 

brasileiro com o trabalho?  

  Lembrando-me de minha trajetória como mulher, brasileira e cidadã, tive a 

oportunidade de vivenciar o período de desenvolvimento da indústria nacional, do 

advento de novas e surpreendentes tecnologias, da supressão e criação de diversos 

postos de trabalho, de lutas políticas e sociais incentivadas pelo operariado 

brasileiro. Pareceu-me, portanto, importante observar como tem sido elaborada a 
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sua configuração em materiais que ensinaram ou ensinam a língua e a cultura do 

Brasil para estrangeiros. Refletiriam as grandes mudanças ocorridas no mundo 

brasileiro do trabalho? Interessou-me observar os reflexos dessa questão em textos 

direcionados ao ensino de nossa língua e cultura a estrangeiros, área em que atuo.    

  Como professora de PBE, preocupada com os insumos oferecidos aos 

aprendizes para o construção de suas representações do Brasil e de sua gente, e 

como pesquisadora brasileira, com interesse específico em estudos sobre 

representações sociais em materiais didáticos de LE e com dissertação de mestrado 

sobre representações de gênero em livros didáticos de PBE editados no país 

(CARVALHO, 2008), decidi pesquisar, em textos de manuais de PBE , publicados no 

Brasil no século XX, as representações do trabalho em nossa sociedade.  

  Como autores, brasileiros e estrangeiros aqui radicados, de ambos os sexos, 

representavam, nos textos verbais, não verbais e multimodais de materiais de PBE 

aqui editados entre os anos 40 e o final do século passado, os contextos e 

atividades laborais de nosso país? Que grupos de trabalhadores estão 

representados, estereotipados ou não? Em que contextos e tipos de atividades? Em 

que espaços e com que características? 

  O objetivo desta pesquisa é examinar as representações do universo do 

trabalho (contextos6, atividades, perfis do trabalhador) na sociedade brasileira 

configurado nos textos de livros didáticos de PBE editados no Brasil entre a década 

de 40 e o final do século XX.  

        Para tal, selecionei para análise alguns manuais de ensino publicados no 

Brasil do século XX, em período cujo início e término balizam importantes alterações 

no universo de trabalho. Esses livros didáticos, publicados entre a década de 40 e o 

final da década de 90, são os seguintes: Língua Portuguêsa para Estrangeiros, de 

Hermine Weise Töpker, publicado em São Paulo, na década de 40 (durante o 

governo de Getúlio Vargas, comprometido com a causa trabalhista); Português para 

Estrangeiros, de Mercedes Marchant, publicado em Porto Alegre, na década de 50 

(período no qual se intensificou a industrialização do país), e com cinco reedições na 

década de 1960; Mil palavras em Português para Estrangeiros, de Eli Behar, 

publicado em São Paulo, em 1970 (período de convulsões políticas e governo 

militar); Tudo Bem – 1, de Raquel Ramalhete, editado no Rio de Janeiro, nos anos 

                                                 
6 Neste trabalho, o termo contexto pode recobrir sentidos mais amplos e mais restritos, de delimitação mais 

precisa e mais imprecisa, conforme exposto no capítulo metodologia.   
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80 (mudanças significativas no universo fabril e na organização do trabalho), Bem-

Vindo! A língua portuguesa no mundo da comunicação, de Ponce, Burim e Florissi, 

publicado nos finais dos anos  90, em São Paulo (década em que as mudanças se 

aceleraram com a chamada globalização). 

  No quadro de uma abordagem qualitativa, que julgamos mais sintonizada com 

a proposta da investigação, tomamos por base, para a análise do corpus, aTeoria 

das Representações Sociais, com base em  Moscovici (1961) e Jodelet (1984; 

2001). Recorremos ainda a estudos sobre estereótipos, como os  de Zarate (1998) e 

Amossy (1991), entre outros; a textos sobre materiais didáticos – publicações de 

Tomlinson (2001; 2005),Tomlinson e Masuhara (2013), Zarate (1995) e Júdice 

(2004); a autores que estudaram as carcterísticas dos textos não verbais e verbais – 

Kress e van Leeuwen (1996; 2006), Arabyan (2000), Júdice (2005) e Marcuschi 

(2003; 2008); a publicações sobre o trabalho no Brasil – obras de Antunes (2004; 

2009), Antunes e Braga (2009) e Antunes e Morais e Silva (2010) e Pazzianotto 

(2000); e, finalmente, a estudos da área de História, como os de Gomes (2005), 

Bueno (2003) e Caldeira (1999).    

  Nesta Introdução, abordamos o estado da arte em relação a estudos 

brasileiros sobre representações sociais em materiais didáticos de PBE publicados 

no Brasil; fizemos um breve panorama histórico para melhor justificar a escolha de 

nosso tema; apresentamos o objetivo da tese, uma visão geral da literatura que 

embasou a pesquisa, nossa opção metodológica, delimitamos o corpus analisado e 

explicitamos a estrutura geral da tese.  

No segundo capítulo, abordaremos as representações sociais e estereótipos 

como reconfigurações da realidade, fazendo um recorte de noções relativas à Teoria 

das Representações Sociais e à concepção de Estereótipos, consideradas 

relevantes para o desenvolvimento desta pesquisa.  

  No terceiro, trataremos das representações inscritas nos textos dos materiais 

didáticos de LE, focalizando questões relacionadas à perspectiva do(s) autor(es) e 

às tramas dos textos em que essas representações são tecidas.  

  O trabalho na sociedade brasileira será o tema do quarto capítulo da tese, no 

qual faremos uma síntese, na linha do tempo, de aspectos relevantes para esse 

estudo.  

  No quinto capítulo, Metodologia, será exposta a dinâmica de desenvolvimento 

desta pesquisa.  
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  No sexto, teceremos um pano de fundo para a análise dos livros didáticos 

focalizados nesta pesquisa, destacando aspectos políticos, econômicos, sociais e 

culturais da sociedade brasileira que marcaram as décadas do século XX em que 

foram elaborados e utilizados esses materiais.    

  No sétimo capítulo, procedemos à análise das representações dos contextos 

e atividades de trabalho na sociedade brasileira contidas nos textos inscritos nos 

cinco materiais didáticos de PBE já mencionados, editados no Brasil e elaborados 

por autores de ambos os sexos, brasileiros ou estrangeiros.   

 No oitavo, serão expostas as conclusões; no nono, as referências. 

 Finalizando, apresentaremos os anexos, que ilustram aspectos mais 

relevantes do material analisado.  
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2.  REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E ESTEREÓTIPOS: RECONFIGURAÇÕES DA 

REALIDADE 

 

Neste capítulo, faremos um recorte de noções relativas à Teoria das 

Representações Sociais e à concepção de Estereótipos, consideradas relevantes 

para o desenvolvimento de nossa pesquisa.  

 

2.1. Representações Sociais  

 

          O estudo das representações sociais constitui-se em objeto teórico da 

Psicologia Social, e teve a sua origem na Europa com os estudos de Moscovici, na 

década de 1960, baseados especialmente nas representações coletivas de 

Durkheim.  

  A Teoria das Representações Sociais é reconhecida como de grande 

interesse para as Ciências Humanas por localizar-se na interface do social e do 

psicológico. É utilizada por pesquisadores de diversas áreas de conhecimento, como 

Psicologia Social e Cognitiva, Psicanálise, Sociologia, Antropologia, História, 

Comunicação Social e Linguística. A pluralidade de abordagens da noção de 

representação social desenha, segundo Jodelet (2001, p. 27), “territórios mais ou 

menos autônomos, dependendo da ênfase dada a aspectos específicos”, mas a 

autora aponta a existência de uma base comum que fundamenta todas as 

abordagens, a concepção da representação social como um saber prático que liga 

um sujeito a um objeto, permitindo que as características de ambos estejam 

presentes na representação. 

          Na teoria elaborada por Moscovici (1961) e posteriormente revisitada por 

pesquisadores como Jodelet (2001), as representações sociais emergem como 

conhecimentos do senso comum (circulam nas opiniões, discursos e imagens 

midiáticas, nas instituições etc.), identificadas como um saber prático, ou seja, 

elaborado e compartilhado socialmente, e orientado para agir no mundo. Essa 
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teoria, portanto, aceita o senso comum como uma forma válida de conhecimento, 

que também é indutora de transformações sociais. 

          As representações são indispensáveis nas relações humanas, pois orientam 

condutas e comunicações. Refletem aqueles que as elaboram e oferecem uma 

definição própria para o objeto por elas representado, por isso permitem que os 

membros do mesmo grupo se comuniquem e se reconheçam. Enquanto formas de 

conhecimento, afastam-se da abordagem clássica que estabelece um sujeito 

indagativo e um objeto inerte. A teoria da representação não focaliza esses dois 

polos do processo cognitivo como necessariamente distintos, e uma das 

particularidades que distinguem esse processo é a não desvinculação do sujeito do 

seu papel social e cultural.       

  Representar é um ato de pensamento no qual um sujeito reporta-se a um 

objeto “socialmente valorizado” e estabelece com ele uma relação de interpretação e 

simbolização.  Não se trata, portanto, de uma relação direta com a realidade, mas de 

um processo interpretativo do qual participam as  categorias próprias da cultura do 

sujeito. Ao interpretar, o objeto passa a ter uma significação, dada pelo sujeito. Por 

isso, a complexidade que envolve a noção de representação: segundo Jodelet 

(2001, p. 26), é preciso levar-se em conta “[...] o funcionamento cognitivo e o do 

aparelho psíquico, e, por outro, o funcionamento do sistema social [...]”. A autora 

afirma (op. cit., p.26) que para estudar as representações sociais: 

 

(...) é preciso articular elementos afetivos, mentais, sociais, e integrar a 
cognição, a linguagem e a comunicação às relações sociais que afetam as 
representações sociais e à realidade material, social e ideativa, sob a qual 
elas intervêm.  

 

A representação social é, pois, um fenômeno que pode ser abordado não só 

como um processo de construção mental, mas também como o produto desse 

processo. A sua elaboração ocorre na interface de duas forças presentes no meio 

social: os discursos que permeiam as nossas relações em sociedade e os textos 

históricos que circulam no imaginário coletivo. Importa, portanto, destacar a 

importância do contexto de produção na análise de uma representação social.  

 Ao analisar-se o contexto é preciso basear-se em uma perspectiva temporal. 

São três os tempos que marcam esta perspectiva: o tempo curto que é o da 

interação, e enfoca a funcionalidade das representações; o tempo vivido, de 
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socialização do indivíduo, no qual Bourdieu (2013) admite a presença do habitus 

(disposições adquiridas em função de pertencer a determinados grupos sociais); e o 

tempo longo, espaço das memórias coletivas, onde se acumulam os conteúdos 

culturais que formam o imaginário social das diferentes sociedades (mitos, canções, 

literatura etc). 

            Mas para uma melhor compreensão desse fenômeno, uma pergunta inicial 

se faz necessária: Criamos representações sobre qualquer coisa?  A Teoria criada 

por Moscovici nos esclarece que elaboramos representações sobre um objeto 

estranho, não familiar, no intuito de inseri-lo em alguma categoria de nossa grade de 

leitura do mundo. Nas sociedades modernas, há vários canais de difusão para um 

fato novo que pode ser trazido pela ciência, pelo advento de tecnologias e até 

mesmo por profissões especializadas que engendram novas teorias, descobertas, 

fatos políticos, econômicos etc. Tais novidades suscitam a formação de 

questionamentos nos diversos grupos que integram a sociedade. Um conhecimento 

ingênuo, então, vai se formando assim: o novo precisa ser classificado e inserido ao 

universo consensual, por isso vai passar por processos que vão torná-lo familiar, 

denominados de ancoragem e objetivação (JODELET, 2001, p.30). A ancoragem é 

uma classificação. Consiste em incluir o objeto em alguma categoria já existente na 

memória. O objeto, então, ganha uma denominação e perde o seu caráter 

perturbador. Ele retorna ao sistema preexistente, une-se às outras representações já 

constituídas e alimenta o conjunto circulante de opiniões.  Observe-se que na 

ancoragem, a classificação não é feita de acordo com uma análise lógica. O que 

predomina é a memória. Trata-se de uma atividade comparativa que vai ou não 

propiciar a inclusão do objeto nas categorias já existentes.  

            A objetivação é um processo formador de imagens, que, de acordo com  

Jodelet (2001, p.38),  já foi “particularmente evidenciado por Moscovici” e também 

estudado e “enriquecido por outros autores.” Ao objetivar, estabelece-se uma 

relação de referência entre uma figura e um determinado conceito. A objetivação se 

desenvolve em fases que explicam como se estrutura o conhecimento do objeto. 

São elas a seleção, a formação do núcleo figurativo e a naturalização. 

          Além dos estudos complementares de Jodelet (1984; 2001), as pesquisas de 

Doise (1993) e Abric (1994) também trouxeram valiosa contribuição à teoria de 

Moscovici (1961). Doise debruçou-se sobre “as condições de produção e circulação 

das representações sociais”. Já o trabalho de Abric resultou na chamada teoria do 
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núcleo central, que parte da premissa que “toda representação é organizada em 

torno do núcleo central”. Para Abric e seus pesquisadores, existe um conjunto de 

conhecimentos em relação ao objeto da representação, mas nem todos 

desempenham a mesma função. Os conhecimentos que formam o núcleo central 

exercem duas funções essenciais: função geradora de sentido e função 

organizadora. Existem também os conhecimentos chamados de “periféricos”, leves, 

instáveis, que se organizam em torno do núcleo central e sob a sua dependência. O 

sistema periférico é funcional, e permite que a representação sofra as influências do 

contexto imediato. O núcleo seria a parte abstrata, mas estável, resistente às 

alterações. Juntos, eles formam uma espécie de organismo no qual cada parte tem 

a sua função específica, mas uma complementa a outra. O núcleo é diretamente 

determinado e influenciado pelas condições históricas, sociológicas e ideológicas 

referentes a um espaço social particular. Sofre influências também da memória 

coletiva do grupo. Tem função consensual e forma a base coletivamente 

compartilhada.  

         As representações sociais não são estruturas mentais fixas, elas se 

modificam de acordo com as novidades difundidas pelas mídias e pelas instituições 

nas sociedades contemporâneas. Podem-se observar como um bom exemplo as 

alterações ocorridas na representação social da mulher. No mundo ocidental, no 

século XIX e no XX até os anos 60, a representação da mulher ideal, propagada 

pela literatura da época, era aquela ligada ao contexto do lar, inserida nos papéis 

sociais de mãe, esposa e dona de casa. Com o advento da pílula anticoncepcional e 

o recrudescimento dos movimentos feministas, a representação da mulher moderna 

foi se modificando.  Além dos papéis que desempenha no lar, espera-se que tenha 

uma vida profissional e assuma outros papéis em um universo externo a ele.  

          Por ser um saber comum organizado e estruturado, as representações sociais 

colocam ordem no mundo e, segundo Zarate (1995, p. 30),  “constroem os limites 

entre o grupo de pertencimento e os outros”, participando, portanto, “de um processo 

de definição de identidade social”. Sua ação, porém, não se restringe apenas ao 

espaço onde são construídas, pois é possível classificar os outros levando em conta 

“o sistema de referências internas do grupo”. Como todas as outras representações, 

as relativas ao estrangeiro, refletem, segundo Zarate (1995. p. 30) , “a identidade do 

grupo que as produziu”. 
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  2.2. Estereótipos 

 

  O registro histórico da palavra “estereótipo” data de 1836. No Novo 

Diccionario Critico e Etymologico da Lingua Portugueza, de Francisco Solano 

Constancio, surge como um termo técnico, ligado às artes tipográficas: uma chapa 

ou clichê utilizado em um processo de reprodução chamado de estereotipia. A 

imagem do padrão fixo, que se reproduzia por um gesto repetitivo, fez o termo 

migrar das oficinas para a língua e para o domínio do pensamento. 

  Os estereótipos há muito estão presentes nas relações que se estabelecem 

entre os diferentes grupos sociais. Quando os antigos gregos chamavam aqueles 

que não falavam a língua grega de “bárbaros”, já faziam uso da estereotipia.        

        Econômicos, estáveis e consensuais, os estereótipos são tema de estudo de 

domínios científicos diversos e podem, portanto, ser abordados a partir de diferentes 

perspectivas. Zarate (1998, p.19) os entende como “um caso particular de 

representação”. Uma atividade de seleção e recorte de informações, com a posterior 

construção de um modelo fixo, contendo generalizações acerca de grupos ou 

membros individuais. Por isso, Bennet (1998) acredita que as generalizações 

culturais deveriam ter uso provisório, como hipóteses de trabalho, justamente para 

não incidir na formação de estereótipos que, geralmente, são depreciativos.  

        Para melhor estruturar o mundo físico, reagrupamos os objetos e os 

indivíduos em categorias. Os indivíduos são classificados em categorias sociais 

hierarquizadas, mas existem categorias que são básicas e, quando entramos em 

contato com alguém, imediatamente o inserimos em cada uma delas: idade, sexo e 

etnia. Tajfel (1972) supõe que há uma associação entre os processos de 

categorização e a gênese dos estereótipos. Saber que um indivíduo pertence à 

determinada categoria permite induzir que ele possui as características típicas dessa 

categoria. Este autor relaciona a categorização com a identidade e com o 

mecanismo de comparação social. Entende que existe um tipo de atitude social 

geral que tende a favorecer o que chama de in-group, ou grupo do “nós”, em relação 

ao out-group, ou grupo do “eles”, independente de qualquer conflito de interesses ou 

hostilidades. O indivíduo afirmaria a sua identidade através do pertencimento a um 

desses grupos. Como sempre buscamos uma identidade positiva, tendemos a 
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valorizar o grupo no qual nos incluímos, ocorrendo daí as comparações entre grupos 

e possível desvalorização do grupo dos outros. 

        Os processos de categorização podem ser indutivos e dedutivos. São 

indutivos quando possibilitam a identificação de um objeto ou indivíduo a partir de 

informação insuficiente. Por exemplo, dizer que os brasileiros são festeiros, mas 

conhecer apenas alguns cariocas. São dedutivos quando se atribui a um objeto ou 

indivíduo as propriedades da categoria a que pertence. Por exemplo, dizer que o 

indivíduo X é trabalhador porque é japonês. 

        Para Amossy (1991, p.21), a transmissão de estereótipos se dá através da 

cultura, pois é ela que nos fornece as concepções acerca de nós mesmos e dos 

outros. Assim, não existe uma visão neutra da realidade em que nos inserimos, pois 

a interpretação que fazemos do mundo é sempre condicionada pelo que a nossa 

cultura legitima como certo: a maneira de vestir, de comer, de se unir ao outro sexo, 

etc. Estas, de acordo com a autora, são aquisições herdadas, de ”segunda mão”, 

pois não são frutos de nossa própria percepção, mas formas de agir orientadas pela 

tessitura cultural do grupo ao qual pertencemos. Os estereótipos influenciam os 

processos de comunicação de diferentes maneiras. Amossy destaca o seu caráter 

de “imagem fixa” (op. cit., p. 26), criada e partilhada pelo mesmo grupo social para 

descrever o outro grupo, enfatizando diferenças e defendendo uma identidade 

própria.  

        Os estereótipos funcionam como filtros socioculturais e podem ser negativos 

ou positivos. São negativos quando se apresentam de forma redutora, como um 

fator de tensão e de discriminação que age nas relações interpessoais ou 

intergrupais. Nesse caso, torna-se um fenômeno que despreza as diferenças e 

reduz as complexidades de uma realidade a uma imagem determinada. Convém 

notar que essa imagem, geralmente depreciativa, cristaliza-se e adquire uma rigidez 

difícil de ser alterada, mesmo que, posteriormente, adquira-se um conhecimento que 

negue o seu conteúdo. O reforço da identidade e a coesão social poderiam ser 

avaliados como influências positivas dos estereótipos, embora nem sempre o reforço 

da identidade social se dê de forma pacífica. Os estereótipos também podem 

influenciar comportamentos hostis entre grupos e esses conflitos resultam da criação 

de identidade e da afirmação da diferença. É possível observar a evolução de tais 

conflitos, observando-se a evolução das imagens que cada grupo constrói de si 

próprio e dos outros.   
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         Para analisar as funções dos estereótipos na comunicação entre grupos, 

Doise (1983) distingue três tipos de representação: seletiva, justificativa e 

antecipatória. A representação seletiva é um reflexo das inter-relações presentes ou 

passadas entre os grupos. Por exemplo, os estereótipos criados pelos brasileiros em 

relação aos portugueses, que continuam atuando a despeito das relações políticas, 

econômicas e culturais entre os dois países. A representação justificativa oferece 

melhores condições para ser observada. Podem servir como exemplo, os povos ou 

grupos dominadores que justificam sempre sua postura criando uma imagem 

negativa de seus dominados. Os Estados Unidos, por exemplo, justificaram sua 

entrada no Iraque dizendo que o governo iraquiano era perigoso, pois escondia 

armas nucleares. Na representação antecipatória, os estereótipos agem 

antecipadamente no imaginário dos indivíduos, preparando a ação que determinado 

grupo pretende empreender. O governo alemão, antes da Segunda Guerra, fez uma 

propaganda negativa dos judeus como uma sub-raça, merecedora, portanto, de 

passar por toda a perseguição que lhes foi movida posteriormente. 

          Nas sociedades midiatizadas, os meios de comunicação de massas 

contribuem largamente para o processo de estereotipagem. Tomlinson e Masuhara 

(2013) citaram os estudos feitos por Bao (2006) acerca de estereótipos culturais em 

oito manuais didáticos globais publicados durante os anos 1990 e 2000. Suas 

pesquisas indicaram a presença de “uma quantidade razoável de informações 

estereotipadas” encontradas, principalmente, em textos visuais (ilustrações), cujos 

temas relacionavam-se a nacionalidade, gênero, estilos de vida e comportamento. O 

autor observou também que a propagação de imagens e informações estereotipadas 

é feita pela mídia, por filmes, comerciais de televisão, programas de TV que falam 

de crimes, opinião pública e parentes. Ele narra um sugestivo caso de perguntas 

feitas em uma classe de inglês no Vietnam. Os alunos foram solicitados a descobrir 

qual o vilão em uma história olhando só três fotos: dois homens brancos: um jovem 

e um senhor barbado, e um jovem negro. Todos os estudantes apontaram o negro, 

em um curto espaço de tempo. Os alunos explicitaram a escolha, dando como causa 

filmes nos quais jovens negros eram descritos com características negativas.  Bao 

(op. cit.) faz  algumas considerações sobre a presença dos estereótipos em manuais 

escolares e uma delas é que seus autores são passíveis de serem influenciados por 

uma visão estereotipada de pessoas, eventos e até mesmo objetos. Essas 
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observações demonstram a grande força social que os estereótipos possuem no 

mundo em que vivemos.   

 

 

 

3. MATERIAIS DIDÁTICOS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: A CONFIGURAÇÃO 

DAS REPRESENTAÇÕES NOS TEXTOS 

 

Os materiais didáticos para o ensino de língua estrangeira não veiculam 

apenas representações da língua-alvo. Também fazem circular representações da(s) 

cultura(s) a ela vinculada(s). Neste capítulo, vamos focalizar, na construção dessas 

últimas, a questão da presença do discurso do(s) autor(es) e algumas propriedades 

dos textos verbais e não verbais em que são tecidas.     

 

3.1. Reconfigurando a realidade  

 

        Produzidos com finalidade pedagógica, os materiais de língua estrangeira, 

além de refletirem as diferentes concepções de linguagem e de abordagem de 

ensino de seus autores, também deixam entrever, configuradas pelo conjunto de 

textos que os integram, diferentes representações do(s) contexto(s) em que circula a 

língua-alvo.  

        Com o advento das abordagens comunicativas, e a consequente introdução 

dos chamados textos autênticos7, esses materiais sofreram profundas modificações. 

Pretendendo oferecer uma “uma porção de discurso genuíno” (WIDDOWSON, 2005, 

p. 113), passaram a utilizar textos de variadas fontes e de diferentes gêneros, 

tecidos com recurso a componentes verbais e não verbais, tornando-se, dessa 

forma, mais próximos do cotidiano do espaço e do tempo que se propõem a 

focalizar. Passaram, então, a propiciar aos aprendizes estrangeiros a oportunidade 

de aprender a língua-alvo partindo da observação, em diferentes contextos, de como 

se dá seu uso em variadas situações de comunicação e, mais do que isso, 

praticando-a e aprendendo a manejá-la socialmente.  

                                                 
7 Tomamos texto autêntico com base em Widdowson (2005, p. 113), como “uma porção de discurso genuíno”, 

uma amostra real de uso. A noção de “material autêntico” é relativizada pelo próprio Widdowson (op. cit., p. 113) 

e por outros autores, como Pham (2007), citado em Tomlinson e Masuhara (2013, p. 33).  
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         Nos contextos, situações e interações sociais representados nos manuais de 

ensino de línguas, manifesta-se, de acordo com Zarate (1995, p. 13), “um conjunto 

de valores, de crenças, de opiniões e de percepções próprias à cultura de origem de 

seu autor”. O livro de língua estrangeira é o apresentador de uma forma de 

categorizar o mundo frequentemente diferente daquela utilizada na cultura do 

aprendiz:  

(...) compreender uma realidade estrangeira é explicitar as classificações 
próprias de cada grupo e identificar os princípios distintivos de um grupo em 
relação a outro. 

 

          No conjunto dos textos, que, em cada livro de língua estrangeira, materializa a 

língua-alvo e o cotidiano da(s) cultura(s) a ela associada(s), configura-se o discurso 

de seu autor (nativo ou estrangeiro), perpassado por sua cultura de origem. Esse 

discurso frequentemente é marcado por representações estereotipadas da cultura-

alvo e do estrangeiro a quem se pretende ensinar e também pelas ideologias 

subjacentes às políticas de ensino em vigor.  

  Quando falamos em autoria de material didático, temos em mente que o autor 

(ou autores) de obras dessa natureza geralmente não controla, de ponta a ponta, 

seu processo de produção: sua concepção original da obra sofre interferências do 

trabalho de outros profissionais (editores, ilustradores, diagramadores etc.). 

Consideramos, porém, que, ao assiná-la, ao assumir sua autoria, assume também o 

discurso nela plasmado e torna-se responsável por ele.   

  Zarate (1995) destaca que, nessa área de trabalho, os autores nem sempre 

têm ingerência direta sobre a editoração de seu produto e considera que o autor de 

um manual didático nem sempre pode garantir a qualidade de sua obra. A autora 

ressalta que um escritor de livros didáticos não é avaliado da mesma forma que um 

escritor de romances e que ele é um entre os vários profissionais que participam da 

sua produção: editor, designer gráfico, ilustradores, pessoal de marketing, de 

distribuição e de tipografia. Muitas vezes, as intenções iniciais do autor não serão 

inteiramente concretizadas, porque existem, paralelamente, os interesses 

comerciais, presentes desde a concepção do manual, que deve ter valor de venda e 

necessita gerar lucros para a editora que comprou os direitos autorais de sua 

reprodução industrial.  

          A grande concorrência do mercado editorial exerce influência na estética do 

manual, e isso pode ser observado no investimento na impressão a cores, em papel 
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de qualidade e no uso de ilustrações, que passam a ser ferramentas pedagógicas, 

constituindo documentos de apoio. Às vezes, uma foto tem o poder de suscitar 

reflexão e explicitar mais rapidamente a representação que um grupo faz de si 

mesmo.  

  Além disso, os materiais de língua estrangeira são marcados pelas relações 

políticas, econômicas e sociais no espaço e no tempo em que se inscrevem. As 

políticas de ensino de línguas estrangeiras também imprimem a eles sua marca. Por 

exemplo, em determinada obra nem tudo que é desejado pelo autor poderá ser dito 

ou mostrado, já que o material também está a serviço de interesses nacionais.  

  Se determinado material tiver intenções de atingir o mercado internacional, 

torna-se importante uma atenção especial para as questões  culturais, pois o que é 

aceitável em uma cultura pode não ser em outra. Assim, Tomlinson e Masuhara 

(2013, p.40) destacam que, em certos países, existem políticas que constrangem as 

editoras ao determinar o tipo de mundo que pode ser descrito pelos manuais.  

  Esses autores (op. cit., p. 41) acreditam que utilizar alguns textos que versem 

sobre os tópicos tabus tem seu lado positivo, pois eles poderiam contribuir para 

estimular o envolvimento afetivo dos alunos, despertar o pensamento crítico e 

capacitá-los para viver no mundo em que estão realmente inseridos. Na verdade, o 

cerceamento é uma tentativa de higienizar ou até mesmo camuflar as mazelas do 

mundo social, criando no espaço da sala de aula uma realidade ideal, mas, ao 

mesmo tempo, diminuindo a importância do material didático de línguas como 

refletor de práticas sociais, bem como a sua capacidade de gerar atitudes de 

questionamentos e mudanças.      

          Autores como Coracini (1999a; 1999b), Grigoletto (1999a e 1999b) e Ramos 

(2009) avaliaram a força do livro didático como ferramenta de ensino, com potencial 

de influenciar aprendiz e professor. Na opinião de Coracini (2011, p.11), o livro 

didático, muitas vezes  é visto como “[...] o único material de acesso ao 

conhecimento tanto por parte de alunos quanto por parte de professores”. Mas, esse 

material, apesar da sua importância na sala de aula, também apresenta 

vulnerabilidades, por exemplo, Grigoletto (1999,  p. 68) aponta o livro didático como 

“um espaço fechado de sentidos”, ou seja, limitador da capacidade de interpretação 

do aprendiz.  

   Entre as vulnerabilidades do livro didático de língua estrangeira, pode-se 

também apontar certa leniência a padrões culturais determinados por progresso 
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econômico e prestígio social. Como exemplo, citamos materiais que representam, 

nos textos visuais nele inscritos, uma família nuclear, branca, letrada e em boa 

situação econômica, refletindo um contexto no qual essa não seria a tônica.   

  As representações, de acordo com Zarate (op. cit., p. 30),  “carregam em si 

uma leitura dinâmica de um espaço social”, refletindo os grupos que as produziram. 

Aquelas configuradas nos textos de materiais didáticos de língua estrangeira, 

constituem, portanto, leituras dos contextos em que circula a língua-alvo, na 

perspectiva de seus autores, inscritos em determinados grupos sociais. É grande o 

seu poder de influenciar aprendizes e professores na construção de suas próprias 

representações da realidade. 

  Os livros didáticos de língua estrangeira – contemporâneos ou de épocas 

passadas – constituem relevantes objetos de estudo na pesquisa de representações 

das culturas por eles veiculadas (inclusive em seus aspectos estereotipados) e de 

visões de autores, nativos ou estrangeiros, sobre sua própria identidade e a 

identidade do outro.  

  Destaca Júdice (2007, p. 1) que o material didático de língua estrangeira, 

“com o perfil peculiar que lhe imprimem seu autor e o tempo e o espaço em que se 

inscreve”, constitui para o pesquisador uma espécie de janela aberta para o 

presente ou para o passado, que permite, no quadro do processo de ensino-

aprendizagem do período de sua produção e circulação, a observação e a análise 

das representações então existentes sobre a língua e a cultura-alvo.    
 

 3.2. Tecendo as representações 

  

  Considerando o autor de material didático de língua estrangeira como o 

agente principal na elaboração de uma obra dessa natureza, a análise das 

representações configuradas nos textos nela contidos nos revela a perspectiva 

desse autor não só sobre a língua-alvo mas também sobre  a(s) cultura(s) a ela 

vinculada(s). Essa perspectiva pode ser depreendida do conjunto de textos 

elaborados ou selecionados por esse(s) autor(es) para compor a obra. Ou seja, os 

textos são, ao mesmo tempo, suportes e veículos dessas representações. 

  No caso de nossa pesquisa, que contempla cinco livros didáticos de 

português para estrangeiros elaborados entre os anos 40 e 90 do século XX, por 

autores brasileiros, estrangeiros e de ascendência estrangeira, esses textos 
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impressos, que suportam e veiculam essas representações, são tecidos com recurso 

a componentes verbais ou imagéticos.     

  Cabe aqui explicitar nossa concepção de língua e texto. Entendemos, com 

base em Marcuschi (2008, p. 61), que língua é um conjunto de práticas sociais e 

cognitivas historicamente situadas, que nos permitem interagir e agir sobre o mundo. 

E texto, como “um tecido estruturado, uma entidade significativa, uma entidade de 

comunicação e um artefato sócio-histórico” (op. cit., p.72). O autor ressalta ainda, 

fazendo referência a Bakhtin, que o texto não reflete o mundo, mas refrata o mundo, 

na medida em que o reordena e reconstrói.  

   Os textos impressos dos materiais de português para estrangeiros analisados 

nesta pesquisa, compostos com recurso à palavra e/ou imagem, serão observados, 

portanto, como reconfigurações da realidade brasileira em determinado tempo, 

espaço – na ótica de seu(s) autor(es). Ou seja, no conjunto de textos analisados em 

cada manual, o objeto de estudo desta pesquisa – os contextos e atividades laborais 

no Brasil – é reconfigurado em determinada época e local, na perspectiva do(s) 

autor(es) do livro. O olhar do(s) autor(es), portanto, perpassa tanto os textos verbais 

por ele(s) escritos (p. ex.: textos construídos para ensinar componentes linguísticos 

e/ou culturais), quanto aqueles por ele(s) incorporados à obra, como os textos não 

verbais e multimodais elaborados por artistas gráficos e fotógrafos (p. ex.: desenhos 

figurativos, quadrinhos, fotografias) e ainda os textos verbais e multimodais criados 

por escritores, jornalistas e publicitários.  

  Os tópicos abordados no conjunto de textos verbais e não verbais criados 

e/ou selecionados pelos autores de materiais didáticos, os espaços em que se 

situam as ações dos personagens, os agentes e grupos sociais neles representados 

bem como as vozes neles registradas oferecem ao leitor elementos para 

compartilhar representações dos espaços em que se inscrevem a língua e a cultura-

alvo e para criar e/ou recriar as suas próprias representações deles.  

  Estamos aqui denominando de textos verbais aqueles tecidos exclusivamente 

com recurso à palavra; de não verbais, aqueles construídos com recurso apenas à 

imagem e de multimodais aqueles que, em sua composição, conjugam componentes 

verbais e não verbais.   
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  Essas variedades, em diversos suportes8, vêm merecendo atenção especial 

dos estudiosos da linguagem nas últimas décadas, com a acentuação da percepção 

de que a comunicação verbal se efetua em nossa vida diária através de textos com 

características distintas, os chamados gêneros textuais, que, segundo Marcuschi 

(2008, p.155), apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por 

composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados.  

  Inserindo-se nas diversas situações da vida social, os gêneros são criados de 

acordo com as necessidades e os interesses da sociedade que lhes dá origem. 

Cada época é marcada por diferentes motivações advindas do uso de modernas 

tecnologias, o que muitas vezes dá origem ao aparecimento de novas possibilidades 

de comunicação e de novos suportes. Portanto, há gêneros que desparecem, outros 

que se modificam, e outros que surgem. Essa reciprocidade entre os gêneros e as 

atividades humanas não permite que se calcule o número exato de gêneros que 

circulam nos diferentes grupos sociais.  

          O ensino de uma língua estrangeira passa pelo desenvolvimento da 

competência de produzir e usar os gêneros textuais mais utilizados nos contextos 

em que circula aquela língua-alvo. Os que aceitam uma abordagem de ensino de 

caráter comunicativo sabem que o ideal é que os aprendizes, em contato com os 

materiais de ensino, sejam expostos a textos autênticos, verbais ou não verbais, de 

gêneros variados, que, embora retirados de seu contexto original, não deixam de ser 

uma amostra da língua em uso. 

          Em uma grande quantidade de gêneros que, na vida contemporânea, 

constituem uma presença constante no cotidiano das pessoas, a linguagem visual 

vem assumindo um lugar de destaque. Uma infinidade de imagens impressas em 

livros, periódicos, cartazes publicitários, ou veiculadas em suportes de outras mídias 

que associam imagem e som atesta que o dinamismo da informação e da 

comunicação nas sociedades modernas promove meios diferentes de aproximar 

pessoas, produzindo textos que reconfiguram o mundo em que vivemos.  

Esses textos multimodais, abundantes nos tempos de agora, utilizam mais de 

um código semiótico, o que nos mostra a necessidade de termos um letramento que 

enfoque também outras linguagens. O interesse pelos textos visuais tem levado 

estudiosos de outras áreas como historiadores, sociólogos, antropólogos, 

                                                 
8 Segundo Marcuschi  (2008, p. 174), “suporte é uma superfície física em formato específico que suporta, fixa e 

mostra um texto”.   
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comunicadores sociais e educadores a se questionarem sobre a necessidade de 

uma alfabetização visual. Magda Soares (2004) propõe que, diante das recentes 

tecnologias que requerem novas habilidades por parte daqueles que delas fazem 

uso nas suas atividades de leitura e escrita, torna-se apropriado utilizar o conceito 

de letramentos em vez de letramento. A autora leva em consideração que a 

comunicação atual é excepcionalmente dinâmica e que linguagens diferentes têm 

capacidade de gerar significados para o mundo. 

         Tanto a palavra quanto a imagem são utilizadas como modalidades de 

comunicação, mas “cada uma pode ser considerada única em seu gênero” 

(Arabyan, 2000,p.13). Kress e van Leeuwen (1996) veem semelhanças, mas não 

igualdade, entre as estruturas visuais e as linguísticas, enquanto formas de 

interação social e expressão de interpretações particulares da experiência. Em 

ambas as linguagens se fazem escolhas: as linguísticas para compor um texto 

verbal que visa um sentido, e as de determinados elementos formais quando se quer 

compor uma imagem significativa.    

 

[...] Por exemplo, aquilo que é expresso na linguagem através da escolha 
entre diferentes classes de palavras e estruturas oracionais, pode, na 
comunicação visual, ser expresso através da escolha entre os diferentes 
usos de cor ou diferentes estruturas composicionais. (Kress e van 
Leeuwen,1996, p.2). [Tradução da autora]   

 

         Sabe-se que as escolhas feitas podem alterar o significado. Por isso, esses 

autores também admitem a necessidade de um letramento visual, tendo em vista as 

mudanças ocorridas nas formas da comunicação. Nas últimas décadas, outros 

recursos semióticos passaram a se relacionar com a linguagem verbal, e, hoje em 

dia, é bem frequente a produção dos chamados textos multimodais nas diferentes 

práticas comunicativas. Pois, conforme atesta Halliday (1985), a linguagem verbal é 

apenas um entre os vários e diferentes sistemas semióticos.  

        Como as imagens parecem promover uma comunicação mais direta e 

transparente, nos dias atuais elas estão em evidência.  Roland Barthes, um dos 

pioneiros no estudo da Semiologia, confere-lhes um caráter polissêmico. A 

polissemia das imagens é focalizada por outros estudiosos, como é o caso de Penn, 

citado por Bauer e Gaskell (2004, p.321), para o qual “[...] o sentido de uma imagem 

visual é ancorado pelo texto que a acompanha [...]”. Kress e van Leeuwen (1996) 

discordam dessa posição e dizem sentir, nos dias atuais, um afastamento da 
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tendência à ancoragem, ou seja, a imagem que antes aparecia como um acréscimo 

ao texto verbal, hoje adquiriu vida própria e se mostra tão eficaz quanto as palavras 

para significar, informar e comunicar. Para esses autores, as palavras e imagens 

como códigos diferentes que são, têm capacidade de gerar sentido, mas o fazem 

através de suas formas específicas. Entendem Kress e van Leeuwen (1996, p. 17) 

que “nem tudo o que é realizado através da linguagem verbal pode ser realizado por 

meio de imagens, e vice versa” [Tradução da autora] . 

        Arabyan (2000, p.17) adverte que a imagem artificial funciona em uma relação 

de similaridade com a imagem natural do mundo. Ela constitui uma representação. 

Por isso, não podemos esquecer que os textos visuais assim como os verbais têm 

raízes em seus contextos sócio-históricos. 

          Autores de materiais didáticos e professores de língua estrangeira nem 

sempre sabem explorar esse material, cujo uso pressupõe o conhecimento dos 

pontos fortes e fracos do material ilustrativo a ser trabalhado (TOMLINSON e 

MASUHARA, 2005, p.59). Entenda-se material ilustrativo como fotos, desenhos, 

ilustrações, enfim, todos os tipos de elementos visuais encontrados em manuais 

didáticos. Nos livros didáticos de Português para Estrangeiros, o potencial de 

gêneros como fotografias, cartuns, charges e histórias em quadrinhos que poderiam 

ser utilizados no processo de ensino e aprendizagem da língua e da cultura-alvo, é 

frequentemente ignorado. Júdice (2012, p.256), focalizando o uso de textos não 

verbais no ensino da língua e da cultura do Brasil para estrangeiros, chama a 

atenção para essa questão e destaca que não foi amplamente percebido pelos 

autores de materiais didáticos da área que, para o aprendiz, ler textos não verbais e 

ir tecendo, sob a forma de texto verbal, suas próprias representações da língua e 

cultura-alvo constitui atividade tão importante quanto a de construí-las a partir da 

leitura de textos verbais.   

          Passamos a enfocar especificamente as fotografias, os desenhos e os 

quadrinhos, refletindo sobre a importância de sua seleção e utilização nos livros 

didáticos de língua estrangeira.  

          Em relação à fotografia, surgida em um contexto de desenvolvimento das 

ciências, de transformações econômicas, culturais e sociais nas sociedades 

ocidentais, pode-se dizer que foi uma invenção que possibilitou o aporte de novas 

informações e conhecimentos, o apoio a pesquisas científicas, o surgimento de uma 

nova forma de arte e de fruição.     
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   O potencial que existia em uma fotografia foi inicialmente percebido pela 

imprensa. Uma profusão de fotos surgiu após 1840, mas elas só se fizeram 

realmente presentes na imprensa partir de 1904, quando as ilustrações em revistas 

e jornais foram substituídas. Foi um fato socialmente marcante, pois as fotografias 

colocadas nos jornais permitiram que o cidadão comum visse a arquitetura de outras 

cidades, conhecesse outros povos e seus costumes, soubesse de conflitos armados, 

de expedições científicas, enfim, inúmeros fatos que ocorriam bem distante da 

realidade dele. O mundo tornava-se um pouco mais “familiar”, o que era fascinante! 

(KOSSOY, 2001, p.26). 

         O surgimento da fotografia inaugurou, portanto, uma nova forma de significar 

o mundo. Se antes o homem se valia da virtuosidade de suas mãos para expressar 

o que impressionava seus olhos e sua imaginação, a partir daquele momento, sua 

relação com a realidade concreta foi mediada por uma câmera fotográfica que com 

um click flagrava acontecimentos, pessoas e lugares que gostaria de guardar ou de 

compartilhar com outras pessoas. O talento e a técnica das mãos já não se faziam 

tão essenciais, pois a importância se deslocava para o olhar e para as intenções de 

quem fotografava. O fotógrafo, como autor do texto fotográfico, e também o “leitor” 

desse tipo de imagem atuam no processo de produção e compreensão dessa forma 

de texto com suas perspectivas pessoais interferidas pelas visões dos grupos 

sociais com os quais se identificam.  

  Nas suas primeiras aparições na imprensa brasileira, no início do século XX, 

a fotografia assumiu o caráter de documentação, sendo utilizada para afirmar a 

autenticidade do fato relatado. O caráter de fidedignidade aderiu às fotos, e até os 

dias de hoje, ainda são aceitas como fontes irrefutáveis de verdade.  Há uma grande 

dificuldade, principalmente para leigos nessa arte, em perceber a foto como uma 

expressão individual. Por isso, ficam na obscuridade o fotógrafo, suas opiniões e 

intenções, já que ninguém repara que quando fotografa, ele reconfigura o objeto 

fotografado exatamente da forma que lhe interessa.  Para significar e orientar a 

leitura do observador enquadra a imagem, observa a luz, realça alguns objetos em 

detrimento de outros. As fotos, logicamente, refletem sua visão subjetiva e seus 

posicionamentos ideológicos. A escolha do tema, o ângulo do registro, o 

enquadramento e a exploração dos recursos tecnológicos que a máquina oferece 

são variáveis que constituem a mensagem fotográfica. O fotógrafo é “um filtro 

cultural” (KOSSOY, 2001, p.42). 
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  A experiência nos indica que uma imagem sozinha pode ser mais eloquente 

do que muitas palavras, possui uma carga ideológica tão poderosa quanto aquela 

encontrada em textos verbais, mas temos uma tendência a desconfiar menos dela – 

esclarece Arabyan (2000). O lado manipulador das imagens desvanece-se em face 

das emoções suscitadas, muitas vezes, pelo resgate de fatos e cenas do passado, 

enfim, de memórias. Atualmente, os programas avançados de computador 

conseguem alterar o suporte fotográfico sem que o observador perceba nenhum 

vestígio dessa ação. Como a fotografia não pode mais ser abordada como 

representação da verdade, a sua condição anterior de documento passou a ser 

questionada.           

         Cada vez mais as imagens vêm sendo objeto de pesquisas feitas por 

estudiosos de várias áreas de conhecimento que trazem informações novas e 

valiosas. De acordo com um ponto de vista sociológico, Bourdieu (2003, p.112) 

entende que “La fotografía debe a su función social su  inmensa difusión”, porque 

diferentemente de outras atividades culturais “no está sostenida por ninguna 

instancia explicitamente encargada de enseñarla y fomentarla”. O que quer dizer, é 

uma atividade livre: as pessoas podem escolher o que querem fotografar, quando e 

como querem fazê-lo, sem que instâncias superiores orientem a sua  prática. 

Distingue-se de hábitos eruditos, como ir a museus, assistir a óperas ou concertos, 

pois está ao alcance da massa e, na opinião do autor, ela existe e subsiste “ [...] en 

la mayoría de casos, por su función familiar” (BOURDIEU, 2003, p. 57), para guardar 

e eternizar momentos em família, provas eloquentes do sentimento de união e 

integração daquele grupo.  

  Júdice (2005), estudando a seleção e a abordagem de fotografias, cartuns e 

quadrinhos no ensino da língua e da cultura do Brasil para estrangeiros, ressalta, 

entre outros aspectos, a escassez desse tipo de texto nos livros didáticos da área; a 

ausência quase total, nessas obras, de atividades que impliquem leitura de fotos 

levando em conta as especificidades do componente imagético; a inclusão 

inadequada, nesses manuais, de fotografias de espaços e personagens estrangeiros 

apresentados como se fossem representativos da realidade e da gente brasileira.   

          As fotografias são textos que, quando bem selecionados, têm condições de 

funcionar como testemunhas culturais, constituindo material textual que veicula 

diversificadas perspectivas em relação ao país, com as atividades nele 
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desenvolvidas, e à sua gente, com seus usos e costumes e papéis sociais 

distribuídos por diferentes segmentos da população.  

          Ao enfocar os desenhos figurativos que surgem em materiais didáticos, 

Tomlinson e Masuhara (2005, p. 58) destacam que ilustram ações e interações. Os 

autores ressaltam que os desenhos (eles usam esse termo em sentido abrangente) 

são muito mais flexíveis do que as fotos e podem ser feitos por encomenda em 

termos de especificidade, enfoque, ênfase e nível de detalhes. Por exemplo, uma 

caricatura de uma pessoa pode enfatizar a sua personalidade com muito mais 

precisão do que uma foto. Os desenhos podem variar desde ícones simples e 

genéricos até pinturas realistas e detalhadas. Porém o autor adverte que os 

desenhos podem dar a impressão de não ter força ou de não refletir a realidade. 

          Os desenhos incluídos em materiais didáticos de língua estrangeira (em geral 

feitos por ilustrador contratado pela editora e aprovado pelo autor), certamente, 

oferecem insumos para que o aprendiz construa representações sobre a cultura-

alvo. Representando espaços e personagens relativos à cultura focalizada, tudo 

aquilo que o traço do desenhista configura, enfatiza, atenua e apaga nas entidades 

representadas, sem dúvida contribui para a construção do discurso do material 

didático sobre a realidade em questão. 

        O uso de imagens coloridas é um dos indicadores do processo de 

modernização sofrido pelos manuais didáticos de línguas após o advento das 

práticas comunicativas. As estratégias de venda incidem poderosamente sobre este 

tipo de material, pois, ele pode ultrapassar as fronteiras do país em que foi impresso 

e deve estar apto a agradar a avaliações diversas. Zarate (1995, p.46) comenta que 

em países ricos a estética do manual é um atrativo que é sempre considerado, mas, 

atualmente, os desenhos não cumprem mais uma função meramente decorativa, “o 

documento iconográfico passou do status de ilustração ao de ferramenta 

pedagógica”. Assim, é reconhecido e legitimado o potencial da linguagem visual, tão 

atuante e significativa quanto a verbal.   

  Só a partir das últimas décadas do século XX, quando estudos referentes às 

ciências da comunicação se desenvolveram e os diferentes meios de comunicação 

passaram a ser objetos de pesquisa é que os quadrinhos começaram a ser 

valorizados como produção artística e cultural. Sua dimensão pedagógica já tinha 

sido observada, desde 1940, nos Estados Unidos, quando surgiram narrativas sobre 

a vida de personagens famosos da história americana. Eles também foram usados 
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em campanhas “educativas” do governo comunista de Mao Tse-Tung, em 1950, 

oferecendo à população histórias de modelos de “vida exemplar,” de acordo com a 

nova ideologia. 

          A denominação história em quadrinhos expressa satisfatoriamente a união 

das duas bases que compõem este meio: uma narrativa composta de imagens.  

Essa união entre dois códigos distintos, que atuam interativamente, requer que o 

leitor saiba decodificá-los.   

        Os quadrinhos só tiveram seus elementos de linguagem claramente definidos 

em finais do século XIX, com a introdução dos “balões” de falas dos personagens. A 

menor unidade narrativa é chamada de quadrinho ou vinheta. Inicialmente, as 

vinhetas tinham sempre o mesmo formato – cada imagem era desenhada dentro de 

um retângulo, depois foram ganhando formatos diferentes, dependendo da ação a 

ser representada. Ações muito movimentadas ficam bem expressas em vinhetas 

retangulares, mas a diversificação no formato das vinhetas afasta a monotonia visual 

durante a leitura.  

  As linhas que demarcam o contorno das imagens, formando os quadrinhos, 

têm também função informativa. Se forem contínuas, envolvendo as imagens 

assinalam que as ações ocorrem no tempo presente, se forem pontilhadas podem 

indicar um acontecimento passado ou um sonho de um personagem. Os sonhos ou 

devaneios também podem ser indicados por quadrinhos em forma de nuvem.  

  Nos quadrinhos, os textos escritos estão associados à narrativa e inseridos 

nos balões. Ali estão a fala e também os pensamentos dos personagens, as 

legendas ficaram para o uso exclusivo do narrador. Outros códigos foram criados 

como, por exemplo, as linhas paralelas para indicar movimento, estrelinhas para dor 

ou atordoamento, pingos em torno do rosto em caso de medo ou cansaço, uma 

lâmpada acesa para simbolizar uma ideia genial. O conjunto dessas convenções 

deve ser dominado pelos leitores, pois representam sentimentos, estados de espírito 

e condições físicas dos personagens.  

  Algumas convenções são nacionais e retiradas de expressões populares, 

como é o caso de certos desenhos que aparecem em discussões de personagens 

representando o famoso “dizer cobras e lagartos”. A presença de estrelinhas em 

momentos de dor ou confusão mental também está ligada à expressão “ver 

estrelas”.  
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  Como diversas culturas compartilham muitas dessas convenções, bem como 

diversas formas de associação entre imagem e palavra presentes nos quadrinhos, 

este gênero textual é quase universal e sua temática, normalmente, pode ser 

entendida por qualquer leitor. Apesar da universalidade do gênero”, as histórias em  

quadrinhos só começaram a ser utilizadas em materiais didáticos de Português do 

Brasil para Estrangeiros nas décadas finais do século XX e, quando utilizadas, não 

são levadas em conta as peculiaridades de sua “gramática visual”, que favoreceriam 

sua exploração como textos de partida eficazes para o ensino de língua estrangeira. 

  Segundo Júdice ( 2005, p. 42-43) :  

 

Apesar da universalidade, da acessibilidade e da rica trama que 
apresentam, as histórias em quadrinhos não têm figurado expressivamente 
entre os textos autênticos incluídos nos livros didáticos destinados ao 
ensino de PBE editados no Brasil, nem tampouco, em seus raros registros, 
esse gênero textual tem sido observado como texto de partida dinamizador 
da interação na língua-alvo. 
 
 

Dessa forma, vêm se perdendo oportunidades de explorar esses dinâmicos 

gêneros para o ensino de nossa língua e cultura a estrangeiros. 
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4.  O TRABALHO NA SOCIEDADE BRASILEIRA: UMA PERSPECTIVA 

 

Neste capítulo, abordaremos a questão do trabalho na sociedade brasileira, 

observando aspectos dos contextos e atividades laborais que julgamos relevantes 

para esta pesquisa e enquadrando-os em dois momentos de nossa história: o 

primeiro período abarcando o Brasil Colônia e o Império, e o segundo, a República.   

            Os registros mais antigos guardados pela História sugerem que o início 

da noção de trabalho propriamente dito liga-se à elaboração de instrumentos de 

caça e pesca. Provavelmente, este homem primitivo já andava ereto, o que lhe 

deixava as mãos livres para fabricar apetrechos e servir-se deles. Ao produzir as 

ferramentas que mediavam o seu trabalho, o homem distanciou-se dos outros 

animais, já que começou a utilizar seu cérebro com o propósito de atingir fins 

específicos. À medida que desenvolvia suas habilidades, iam surgindo novas 

atividades e afazeres, e ao executá-los, com o auxílio de mãos e inteligência, 

desenvolveu o raciocínio, a capacidade de se comunicar através da linguagem, a 

adaptação e flexibilidade do corpo, e a noção de vida grupal. Nesse período, as 

necessidades foram verdadeiras molas propulsoras no sentido de estimular a raça 

humana a dominar a natureza, apropriar-se dos recursos por ela oferecidos, 

causando-lhe modificações e sendo por ela modificada. É a etapa da criação de 

gado e da agricultura, apontadas por Toynbee (1978) como fundamentos 

econômicos da vida humana, embora em determinados lugares e em tempos 

diversos essas atividades tenham sido suplantadas pela manufatura e o comércio.  

Para Marx e Engels (1963, p.131), o período denominado de civilização é 

marcado justamente “pelo progresso na divisão do trabalho” e pelo surgimento da 

classe dos comerciantes que deu uma nova dimensão às transações até então 

efetuadas. Foi o crescimento dos mercados, o uso de dinheiro e o desenvolvimento 

das cidades que promoveram novas divisões no mundo do trabalho. A invenção da 

bússola, do astrolábio e a confecção das cartas de navegação permitiram aos 
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comerciantes possibilidades de negócios em praças distantes de suas cidades 

medievais.  Os europeus que por aqui chegaram em 1500 o fizeram movidos por 

essas ambições comerciais.    

 

 

 
4.1. No Brasil Colônia e no Império   
 
 

          Quando os portugueses desembarcaram no Brasil, encontraram uma 

população indígena distribuída ao longo de toda a costa brasileira, como também 

nas bacias dos rios Paraná e Paraguai. Livres, eram produtos de uma cultura então 

desconhecida e possuíam uma forma própria de ver e estar no mundo – uma 

organização social diferente daquela dos homens brancos da  Europa, pois todos os 

índios da tribo tinham os mesmos direitos e consideravam a terra um bem coletivo. 

O trabalho era dividido de acordo com a idade e o sexo: sob a responsabilidade das 

mulheres ficavam o preparo da comida, o cuidado das crianças, o plantio dos 

gêneros próprios à subsistência do grupo e sua colheita, bem como a feitura do 

artesanato, aí entendendo a manufatura de redes e a fabricação de peças de 

cerâmica. Já os homens encarregavam-se do trabalho mais pesado: caça, pesca, 

guerra e derrubada das árvores. 

        Para efetivar a posse do que fora descoberto, era preciso colonizar as novas 

terras, mesmo havendo uma profunda carência de mão de obra. Dificilmente 

Portugal, país pequeno e com a população masculina em diminuição por causa das 

expansões marítimas e de guerras no ultramar, poderia começar este processo em 

uma região tão extensa sem o apoio de elementos que conhecessem a natureza 

tropical e se dispusessem a ajudar nos serviços de agricultura. A mão de obra nativa 

era, pois, indispensável, e foi utilizada, desde o início, por causa da escassez de 

braços europeus para o trabalho. Pero de Magalhães Gandavo, citado por Simonsen 

(1977, p. 127), escreveu no “Tratado da Terra Brasil”: 

 

Os moradores desta Costa do Brasil todos têm terras de Sesmarias dadas e 
repartidas pelos Capitães da terra, e a primeira coisa que pretendem 
alcançar são escravos para lhes fazerem e grangearem  suas roças e 
fazendas, porque sem elles não se podem sustentar na terra [...]  
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         Para conseguirem elementos servis indígenas, os colonos portugueses 

inicialmente valeram-se de duas estratégias: o escambo e a compra de cativos. 

Através do escambo, os chefes tribais recebiam espelhos, ferramentas e algumas 

bugigangas para que orientassem os indivíduos de suas tribos a derrubar as matas 

e preparar as roças para os europeus.  

         Ribeiro (2006, p.88) destaca que a escravidão indígena se manteve durante 

todo o primeiro século de colonização do Brasil. Na contramão do que quase sempre 

disseram os livros de História, esse autor assevera que os colonos jamais 

depreciaram a serventia da mão de obra indígena. Os portugueses optaram pelo 

escravo africano não porque julgassem os índios preguiçosos e não adaptáveis aos 

trabalhos a eles destinados. Na verdade, a escravidão negra suplantou a indígena 

somente no século XVII, por razões econômicas, pois o índio era tido como eficiente 

em vários serviços auxiliares, como transportador de cargas ou pessoas por terra ou 

por água, cultivador de gêneros e preparador de alimentos, bom caçador e 

pescador, além de participar de guerras contra outros índios considerados inimigos 

pelos portugueses. Seus trabalhos como carpinteiros, marceneiros, serralheiros e 

outros ofícios artesanais também receberam elogios na documentação da época. Os 

que ficaram nas missões tornaram-se tipógrafos, músicos, escritores e artistas 

plásticos. 

        Para Caldeira (1999, p.64), uma das razões da desvalorização do índio como 

escravo pode ser creditada às sucessivas e contraditórias leis editadas em Lisboa 

em relação à liberdade dos nativos, o que acabou por gerar a incerteza, estimulando 

o comércio de africanos.  

         Ao se abordar o trabalho no período colonial brasileiro, forçosamente serão 

focalizadas as grandes propriedades territoriais. Com uma enorme extensão de 

terras devolutas, Portugal as disponibilizava gratuitamente desde que o interessado 

provasse a capacidade de fazê-las produtivas, e a prova dessa capacidade, então 

aceita, era a posse de escravos.  Caldeira (1999, p.72) assinala que o açúcar e, 

sobretudo, o escravo passaram a ser parte fundamental do que ele intitula de 

“sistema monetário” da época.  Mercadorias altamente valorizadas e investidas de 

valor monetário.  

          Distinguiram-se, portanto, no Brasil do primeiro século, além da posse de 

escravos, a produção de açúcar nos engenhos. A produção açucareira brasileira 

apresentou alto estágio de desenvolvimento das forças produtivas, pois não ficava 
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restrita apenas ao trabalho escravo. Como uma unidade agrícola complexa, com 

grande quantidade de trabalho técnico, necessitava de mão de obra especializada 

para os misteres de feitor, mestre, contramestre, banqueiros, purgadores e caixeiros 

que eram, segundo Caldeira (op. cit., p.77) assalariados. Tratava-se de uma 

organização de trabalho que exigia uma grande quantidade de horas de serviço, fato 

até então não vivenciado em trabalhos na lavoura. O açúcar pode ser considerado o 

nosso primeiro produto industrial, se entendermos por indústria a manipulação de 

uma matéria prima e sua transformação em um produto pronto para ser consumido e 

oferecido ao mercado.   

            A riqueza da colônia baseou-se, inicialmente, na economia canavieira e 

para incrementar o seu desenvolvimento e rentabilidade para aqui foram trazidos 

cada vez mais homens e mulheres capturados em diferentes pontos da África, de 

diferentes etnias, portadores de línguas e costumes diversificados. Não se sabe o 

número exato de negros que entraram no Brasil (as estimativas variam de três a 18 

milhões), assim como também são imprecisos os dados sobre sua origem étnica. 

Partindo-se do princípio que a posse de escravos sinalizava um status de nobreza, 

quer dizer, riqueza e poder, tê-los em bom número “não significava apenas ter 

trabalhadores, mas ter capital acumulado” (op. cit., p.72), ter um excedente para ser 

reaplicado. Como a economia da colônia baseava-se, principalmente, no sistema de 

trocas, com pouca circulação de dinheiro, os escravos eram comprados a crédito, o 

que permitia que fossem pagos pelo seu próprio trabalho. Desenvolveu-se, então, 

uma rota permanente e lucrativa de comércio que unia a Europa, a África e a 

América, e transformava o negro africano em moeda de alta rentabilidade. Bueno 

(2003, p.114) reconhece que isso foi possível graças à cachaça e ao tabaco que 

eram apreciadíssimos na África. Esse interesse permitiu que a caça dos negros se 

ampliasse cada vez mais para o interior do continente, e à medida que esses dois 

produtos iam despertando mais interesse, os postos de captura e de troca iam se 

espalhando por quase toda a África negra. 

       As primeiras levas de escravos aqui chegadas foram para a Bahia e 

Pernambuco. Da Bahia, muitos foram levados para Sergipe, e de Pernambuco, para 

a Paraíba e Alagoas. Entraram negros também pelo Maranhão, de onde muitos 

foram direcionados para o Pará.  

A transferência da capital do vice-reinado, em 1763, da Bahia para o Rio de 

Janeiro transformou esta cidade na capital brasileira, incrementando o movimento 
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comercial de seu porto. Um grande número de escravos entrou pelo porto do Rio de 

Janeiro, daí sendo encaminhados muitos contingentes para Minas e São Paulo. Por 

mais de trezentos anos a maior parte do que se produziu ou consumiu no país foi 

fruto do trabalho de homens e mulheres africanos. 

            Direcionados para o trabalho nas grandes propriedades rurais (plantando 

cana, produzindo açúcar e desenvolvendo outras atividades nesse contexto), 

atuando na mineração e desempenhando  serviços domésticos, passaram a estar 

presentes tanto no campo quanto nas cidades. Eram encontrados no transporte de 

carga ou de pessoas, nos serviços domésticos, auxiliares nas construções de casas, 

fábricas, estradas ou pontes, e, ainda, prestadores de serviço, como escravos de 

aluguel ou de ganho: carpinteiros, barbeiros, sapateiros, alfaiates, ferreiros, 

marceneiros, entre outros. Se fossem de ganho, ofereciam seus serviços nas ruas 

das cidades, tendo como obrigação prover o seu próprio sustento e levar para os 

seus senhores parte dos rendimentos recebidos. Se de aluguel, os senhores 

estabeleciam um pagamento, a ser cobrado a quem os alugasse.  

        As mulheres escravas podiam trabalhar em várias atividades qualificadas, 

destacando-se o setor têxtil e o comércio. Eram encontradas no serviço doméstico, 

como vendedoras ambulantes ou parteiras. Russell-Wood (2005, p. 93) relata que as 

profissões de parteira e “barbeiro” foram exercidas quase que exclusivamente por 

indivíduos de ascendência africana. 

         Estavam, pois, em todos os lugares e exerciam todas as ocupações. A 

importância do trabalho escravo foi destacada pelo jesuíta Antonil, autor do livro 

Cultura e opulência do Brasil, citado por Hofbauer (2006, p.171), ao afirmar que os 

negros eram “as mãos e os pés do senhor de engenho”, e, com o passar do tempo, 

da maior parte de proprietários brancos - portugueses e brasileiros – que não se 

dispunham a trabalhar, por considerar o trabalho uma atividade desonrosa. 

         O primeiro censo nacional do Brasil, em 1872, provou a existência de 4,2 

milhões de negros e mestiços livres e apenas 1,5 milhões de escravizados9. 

Dependendo das atividades a que se dedicavam, muitos escravos recebiam por seu 

trabalho e conseguiam comprar a sua liberdade. A abolição da escravidão só 

aconteceu, realmente, em 1888. Costa, citada por Cardoso (1988, p.75), considera 

                                                 
9 Dados fornecidos por KLEIN, H.S. A experiência afro-americana numa perspectiva comparativa: a situação 
atual do debate sobre a escravidão nas Américas. Revista Afro-Ásia. Salvador, n. 45, 2012. Disponível em: 

<www.scielo.com.br/scielo php?pid=S0002-05912012000100004&script... >. Acesso em: 05 mar. 2015. 
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que houve uma confluência de interesses que propiciaram o fim da escravidão. 

Podem-se destacar os interesses agrários paulistas e a pressão dos movimentos 

abolicionistas urbanos, que tinham visão progressista e entendiam a escravidão 

como um retrocesso e um impedimento para a industrialização efetiva do país.   

          Nesse quadro, existia, porém, um contingente de trabalhadores do qual pouco 

se falou, mas que sempre esteve atuante, o feminino. As mulheres mais pobres 

trabalhavam, dentro e fora de casa, desde o período colonial. Durante a escravidão, 

as brancas livres empobrecidas também  estiveram presentes nos trabalhos da 

lavoura e nos serviços domésticos. Samara (1997, p. 23-61) destaca a presença 

absoluta de mulheres na circulação de gêneros de primeira necessidade e na 

organização do mercado ambulante de alimentos e de produtos de consumo, no 

final do século XVIII e início do XIX, em São Paulo e Minas Gerais. No já citado 

censo de 1872, de acordo com estudos feitos por Nader (2002)10, aparecem 

profissões e atividades femininas que fogem ao padrão tradicional: jornaleiras, 

operárias em couros e peles, operárias em tecidos, operárias em calçados, guarda-

livros e caixeiras, comerciantes, artistas, parteiras, operárias em tinturaria, operárias 

em chapéus e outras, o que atesta a produtividade da força de trabalho feminina. 

Em 1874, jornais em São Paulo11 ofereciam emprego nas fábricas para mulheres e 

menores.  Leite (1993), citada por Nader (2002), destaca o trabalho feminino em 

fábricas de fiação de algodão, no Rio de Janeiro de 1882. Segundo esta autora, 

estima-se que duas mil mulheres encontravam-se empregadas em estabelecimentos 

fabris. Quanto às mulheres negras, o seu campo de trabalho predominante era o 

doméstico, devido a sua pouca ou nenhuma escolaridade.  

 

 4. 2. Na República  

 

  Com o advento da República em novembro de 1889, e até 1930, quando se 

encerra o ciclo denominado República Velha, predominava na economia brasileira a 

atividade agroexportadora, sendo o açúcar, o café, a borracha, o fumo e o cacau as 

principais fontes de divisa. Isso não quer dizer que os estabelecimentos industriais 

não estivessem prosperando.  De acordo com o prefaciador do Censo Industrial 

                                                 
10 NADER, Maria Beatriz. Mudanças Econômicas, Mulher e Casamento em Vitória. 1997-2000. 2002. In 

<www.abep.nepo.unicamp.br> 
11 Correio Paulistano, 3/5/1874, citado por Simão Azis em Sindicato e Estado, São Paulo: Ed. da USP e Ed. 
Dominus, 1966. 
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organizado em 1907, Tobias Monteiro, citado por Ferreira Lima (1976, p.324), a 

produção industrial brasileira já apresentava naquela época, “um considerável 

desenvolvimento e seu valor era superior ao total, em conjunto, das exportações de 

café e borracha daquele mesmo exercício”. Esse primeiro levantamento geral da 

indústria brasileira aponta a cidade do Rio de Janeiro como centro industrial do país. 

Segundo dados obtidos por Versiani (1993)12, 34,5% do operariado industrial 

encontravam-se no então Distrito Federal e no estado do Rio de Janeiro.  

  No período entre 1912 e 1929, Ferreira Lima (op. cit., p. 340) assinala que 

foram abertas muitas filiais de companhias americanas no Brasil – empresas 

montadoras de veículos, cinematográficas, bancos, companhias de seguros, 

indústria farmacêutica, frigoríficos, indústria de fabricação de pneus e câmaras de ar, 

companhia distribuidora de petróleo – que tinham como objetivo assegurar mercado 

para a venda de seus produtos e utilizar mão de obra mais barata oferecida pelo 

país. Alvarenga Junior e Mattos (s.d.)13 apontam como o período de maior 

crescimento econômico da República Velha, a década de 20. A exportação de café 

era poderosa, mas esse crescimento foi liderado pela ampliação das atividades 

industriais no Brasil. O censo de 192014 contabilizou 275.512 indivíduos no rol de 

trabalhadores industriais. Esse mesmo censo, de acordo com os estudos de 

Versiani, assinala um intenso crescimento da indústria paulista que detinha 33% da 

produção total industrial do país e 30,5% do número de operários na indústria, 

enquanto o Rio de Janeiro apresentava a porcentagem de 28,5% de produção e 

26,5% de operariado industrial.  

         Ao assumir o Governo Provisório em 1930, Getúlio Vargas reorientou a 

estrutura produtiva da economia brasileira ao priorizar a industrialização, em vez da 

exportação de produtos primários. Ao se falar de processo de industrialização no 

Brasil, é necessário pensar em “um conjunto de mudanças, dotado de certa 

continuidade e de sentido” (COHN, 1968, p. 319), o que é bem diferente dos 

períodos de surtos de industrialização que já tinham ocorrido no país entre os anos 

1844 e 1875.  

                                                 
12 Dados obtidos em VERSIANI, F.R. Imigrantes, trabalho qualificado e industrialização: Rio de Janeiro e São 
Paulo, início do século. Revista de Economia Política, Brasília, n. 4, out./dez. 1993. Disponível em: 

<www.rep.org.br/pdf/52-6.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2015. 
13 ALVARENGA JUNIOR, M.; MATTOS, F. A. M. de. Política Econômica dos anos 30: evidências de uma 

heterodoxia consciente. Texto para Discussão, Economia, UFF, [s.d.]. 
14 INSTITUTO Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estatísticas do Século XX. Rio de Janeiro: IBGE, 

2007. 

 

http://www.rep.org.br/pdf/52-6.pdf
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         No período que vai de 1930 a 1937, chamado de Estado Novo, ainda não 

havia um setor privado que pudesse oferecer à população um número considerável 

de postos de trabalho, e o aparelho administrativo do Estado, setor público, foi o que 

se expandiu como fonte de emprego. Embora tivesse havido, no mesmo período, um 

aumento da produção industrial, não houve, de acordo com o que relata Cohn (op. 

cit., p. 338), aumento da mão de obra do setor industrial. Mas, o autor assinala uma 

modificação no tocante à composição do operariado fabril. Segundo ele, até a 

década de 1920, predominavam, em São Paulo, trabalhadores brancos de origem 

estrangeira, imigrantes vindos de países como a Itália, Portugal e Espanha, que, 

inicialmente, objetivavam o trabalho no campo. A partir de 1930, passaram a 

preponderar trabalhadores brasileiros quase sempre de origem rural. Já a mão de 

obra qualificada era formada de estrangeiros, muitas vezes contratados em seus 

países de origem. Interessante também citar que, na mesma década, Roberto 

Simonsen chamava a atenção dos industriais paulistas para um sistema de 

produção baseado na racionalização do trabalho, que vinha sendo posto em prática 

com sucesso nas fábricas automotivas do empresário norte-americano Henry Ford.   

         Essa novidade teve início em torno dos anos 1911, quando o inglês Frederic 

Taylor desenvolveu um sistema que acabou conhecido como taylorismo e foi 

utilizado como organização de trabalho nos Estados Unidos e em partes da Europa, 

ocasionando profundas transformações no trabalho fabril. Observando o que 

acontecia nas fábricas no início do século XX, Taylor percebeu que era possível aliar 

conhecimento ao trabalho. Até então não havia nenhum método no ato de trabalhar, 

o indivíduo ia para a fábrica e trabalhava sem preocupação em como realizar os 

processos. Taylor separou as funções: gerente pensava e planejava; operário 

trabalhava, e só.  Os gerentes estabeleciam as cotas de produção, recomendavam 

as tarefas a serem realizadas e a melhor forma de fazê-las. As tarefas deveriam ser 

fracionadas em operações simples, que não exigissem maiores qualificações, 

porque seriam internalizadas por uma repetição constante. As atividades deveriam 

ser executadas com regulação de tempo, com o objetivo de acabar com a 

inatividade do trabalhador ou tempo morto.  A racionalidade gerava aumento no 

ritmo de produção e diminuía o custo. Não precisavam ser levadas em conta 

especialidades ou tradições trazidas pelo trabalhador, este era passivo e ficava 

subordinado às políticas gerenciais. Especializava-se na atividade que lhe competia 
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desempenhar através do trabalho repetitivo, não tendo nenhum conhecimento do 

processo global de produção.     

       Ford resolveu colocar em prática o sistema de Taylor, dividindo a produção 

em tarefas especializadas, orientadas por uma gerência de produção, e  que se 

desenvolviam em determinado tempo, em uma sequência linear. Criou, assim, uma 

linha de produção para a montagem de automóveis e um novo conceito: produção 

integrada ao consumo. Este sistema ficou conhecido como fordismo/taylorismo e 

contribuiu para a produção em massa de produtos industrializados, gerando ganhos 

e permitindo que o acesso aos bens de consumo se estendesse à grande maioria da 

população americana. 

         Após a Segunda Guerra Mundial, as multinacionais americanas se instalaram 

em outros países. Diante do desenvolvimento econômico atingido pelos Estados 

Unidos, países que se encontravam em vias de desenvolvimento, como o Brasil, 

resolveram seguir seus passos, adaptando suas indústrias aos padrões de produção 

em massa dos americanos. Esse processo de trabalho deu sinais de esgotamento 

em fins da década de 1960 nos países mais desenvolvidos, mas, adaptado à 

realidade fabril brasileira, expandiu-se também para outros setores, e teve o seu 

apogeu nos anos 1970.  

  No nível econômico, com a Segunda Guerra, no Brasil, a indústria interna 

precisou suprir o aumento e a diversificação das necessidades de consumo, e foi, 

sem dúvida, a grande beneficiária deste período. Tiveram expansões a indústria 

mecânica e metalúrgica. Cohn (op. cit., p. 341) assinala o período que vai de 1939 a 

1946, como o da “definitiva emergência do setor industrial como a área mais 

dinâmica da economia brasileira”, mas isso não  apagou o papel preponderante da 

agricultura, pois em 1950, segundo Lambert (1978, p.127), 10 milhões de 

trabalhadores ainda eram agricultores.  

          O processo de industrialização do Brasil, na década de 50, acusou uma 

tendência de intensificação da queda de incorporação de mão de obra, devido ao 

aumento de produtividade advindo da modernização tecnológica do setor. Houve 

expansão da indústria automotiva e a chegada das montadoras estrangeiras.  O 

crescimento do mercado de trabalho nas fábricas brasileiras se deu com a utilização 

de mão de obra masculina e feminina, mas, durante muito tempo, os estudos e 

estatísticas sobre emprego destacavam apenas o trabalho de homens adultos, 

casados ou solteiros. O trabalho da mulher só começou a ganhar visibilidade a partir 
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dos anos 60, com a expansão dos movimentos feministas. Machado (2003), em seu 

estudo sobre o trabalho da mulher nas fábricas, destacou a sua desvantagem 

trabalhista e social em relação ao homem. Durante muitos anos o perfil desejado da 

trabalhadora fabril era o da mulher jovem e solteira. Assim que casavam, elas 

perdiam seu emprego, pois o patronato já pensava nos problemas gerados pela 

gravidez e pelo período de pós-parto.  

          Após a Guerra, a diferença entre os gêneros ganhou novos incentivos: o 

objetivo era diminuir a presença feminina no mercado de trabalho, pois se durante a 

Guerra elas precisaram sair de casa para trabalhar, com o fim desta, tornou-se 

necessário liberar postos de trabalho para os homens que retornavam e precisavam 

ser reabsorvidos pelo mercado. Por isso, na década de 50, seguindo uma tendência 

que ocorria na mídia norte-americana, jornais e revistas brasileiros exaltavam a casa 

como o espaço digno da condição feminina, representando a mulher como “rainha 

do lar”. O casamento, a maternidade e os afazeres domésticos definiam o caminho 

que melhor responderia aos anseios femininos. Assim, a sociedade justificava o 

homem como autoridade da casa, e seu trabalho como essencial para a 

manutenção da família. 

           Como nem todas as mulheres tinham planos para uma vida profissional, e o 

acesso ao espaço universitário era restrito, as oportunidades para as mulheres que 

necessitavam de trabalhar fora eram as que exigiam menor nível de qualificação, 

com remuneração condizente aos baixos níveis de escolaridade apresentados. 

Apesar disso, Bassanezi (1997, p.624) assinala um crescimento da participação da 

mulher no mercado de trabalho na década de 50. Elas poderiam ser encontradas, 

preponderantemente, no setor de serviços: salas de aula, escritórios, hospitais, 

comércio e serviço público. Essa tendência começou a sinalizar a necessidade de 

melhorar a escolaridade feminina.  

          O processo de modernização da agricultura, no Brasil, também teve suas 

origens nos anos 1950 com as importações de máquinas agrícolas e a adoção de 

técnicas de conservação e fertilização do solo, escolha de sementes, enfim, meios 

de produção considerados mais avançados. Mas, é preciso observar a realidade da 

mão de obra então disponível no campo.  O perfil do colono brasileiro daqueles anos 

(e de muitos anos posteriormente) era a do trabalhador pobre (muitas vezes, 

miserável), que “vivia à margem da economia monetária”, recebendo 

frequentemente o pagamento pelo seu trabalho em forma de produtos. “O 
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instrumento de trabalho é a enxada; 70% das plantações não conhecem outro”, e 

segundo Lambert (op. cit., p.130), em Alagoas e Sergipe, o arado era uma 

ferramenta que despertava curiosidade, pois a agricultura arcaica, presente nessas 

e em outras regiões do país, não tinha acesso a ferramentas ou máquinas mais 

modernas. As técnicas agrícolas empregadas pelos colonos ainda eram aquelas 

herdadas dos escravos africanos. Estes detalhes separavam as modernas e 

prósperas fazendas de São Paulo e Rio Grande do Sul daquelas que representavam 

o padrão da agricultura brasileira em geral.  Dois brasis coexistiam em um só, sendo 

que um deles, o mais pobre, ainda não era inteiramente percebido, e só o foi através 

dos dados disponibilizados pelas contas nacionais e regionais15 que começaram a 

ser conhecidas a partir de 1951, e permitiram que o país tivesse uma visão de suas 

disparidades econômicas regionais. 

         Foi só na década de 1960 que o processo de modernização da agricultura 

ocorreu de fato, com a introdução, no país, de um setor industrial voltado para a 

produção de equipamentos e insumos para a agricultura. Pretendia-se, de forma 

geral, ultrapassar a agricultura tradicional e suas técnicas rudimentares e 

desenvolver uma agricultura mecanizada e mais produtiva. Cano (1975, p.1) relata 

que o Censo de 1960 apontava que 56% da produção industrial brasileira se 

encontravam em São Paulo e que as contas nacionais, que registravam as taxas de 

crescimento das economias regionais, mostravam a discrepância entre a economia 

paulista, que tinha crescido 7,5% ao ano, entre 1947 e 1960, e o resto do país que 

apresentava, no mesmo período,  um crescimento de 5%.  

         As contas regionais indicavam as desigualdades existentes entre as 

economias de estados do Sul e, principalmente, os do Nordeste. Iniciaram-se, então, 

políticas de desenvolvimento para esta região, marcando assim o início da 

modernização e intensificação da atividade industrial da região nordestina. Recife foi 

a cidade que concentrou o maior parque industrial do Nordeste, e logicamente, o 

maior contingente operário. Preponderavam, na época, as fábricas têxteis, setor 

                                                 
15 As contas nacionais ofereciam uma visão dos números da economia brasileira na época. Cano (1975) explica 

que as contas nacionais, sem distinção regional, foram publicadas, inicialmente, na Revista Brasileira de 
Economia, número de set. de 1951. Os dados regionais foram exibidos na edição de dez. de 1952, trazendo 
informações referentes aos anos 50 e 51. Ver Cano, W. Raízes da Concentração Industrial em São Paulo. 
Disponível: <WWW.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=...fd=y>  Acesso em: 06 jan.2015. 
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tradicional na região. Lima e Ferreira 16(1994) destacam a importância social desse 

processo   

 

[...] em uma região marcada pelo desemprego e subemprego estruturais, o 
trabalho na fábrica assume dupla função: promover a inserção no setor 
formal e o acesso aos direitos sociais decorrentes e, portanto, à cidadania; 
e, além disso, possibilitar uma rápida profissionalização em setores nos 
quais a experiência é requerida. Essa profissionalização, por sua vez, 
significa a possibilidade de uma mobilidade social ascendente no conjunto 
dos trabalhadores, diferenciando-se da massa desqualificada. 

 

          Já no meio rural, destacavam-se os engenhos para a produção de açúcar, e 

seus trabalhadores diferiam um pouco dos da capital. A maior parte dos antigos 

trabalhadores fabris tinha baixa escolaridade e, consequentemente, pouca 

qualificação, mas os que trabalhavam no plantio e colheita da cana eram 

extremamente pobres, geralmente analfabetos, debilitados pela desnutrição e pelas 

doenças parasitárias transmitidas pela água.  

         Apesar das grandes disparidades sociais, a modernização do país avançava 

com a expansão do setor elétrico, ferroviário e siderúrgico, mesmo sendo um tempo 

de graves crises econômicas e políticas. Ferreira Lima (1976, p. 429) destaca o 

papel preponderante da indústria como fornecedora de insumos e transportes para a 

agricultura, sendo ela “o canal de penetração das inovações tecnológicas”. O setor 

bancário também se destacou através do financiamento de novos serviços. 

           A década de 1970 insere-se no chamado “milagre econômico”, tempo, como 

o próprio nome indica, de rápido crescimento. A expansão da economia chamou a 

atenção das pessoas do campo que migraram para a cidade, desejosas de inserção 

na classe urbana produtiva. A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – FIBGE17 estima que 21 milhões de pessoas  mudaram para as áreas 

urbanas. Esses milhões de trabalhadores foram incorporados ao mercado de 

trabalho urbano secundário e terciário, ocasionando a expansão das redes públicas 

de ensino, de saúde, comunicações, etc. Sua ação também se fez sentir na 

engenharia civil, tanto na construção de novas residências como também em obras 

de grande porte.  

                                                 
16 Trabalhadores Urbanos no Nordeste. Trajetórias profissionais, mobilidade espacial e organização 
operária.Ver:< WWW.anpocs.org.br/portal/publicaçoes/rbcs_00_30/rbcs30_09.htm>. Acesso em: 09 jan. 2015. 
17 FUNDAÇÃO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE). 1979. Indicadores sociais – relatório 
1979. Rio de Janeiro, FIBGE. 

http://www.anpocs.org.br/portal/publicaçoes/rbcs_00_30/rbcs30_09.htm
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          O setor automobilístico era uma das atividades mais produtivas do país, 

principalmente depois que as montadoras estrangeiras foram habilitadas a produzir 

seus carros no Brasil. Para oferecer os insumos necessários a este setor, as 

indústrias de base também foram se desenvolvendo, da mesma forma que as do 

setor siderúrgico e do petroquímico. Segundo Madeira18, a expansão industrial, 

ocorrida nos anos 70, incorporou de forma acelerada a força de trabalho de jovens 

adolescentes de ambos os sexos e mulheres casadas.      

          Nos anos 80, verificou-se uma inserção crescente da mulher no mercado de 

trabalho, alcançando postos e setores que eram considerados eminentemente 

masculinos. Profundas alterações aconteceram no mundo do trabalho, com a 

robótica e a automação invadindo as fábricas, modificando as relações de trabalho e 

de produção de capital. Houve uma mudança no perfil do trabalhador formal que 

passou a ser determinado pelo grau de escolaridade e não pela experiência 

profissional. Naquela década, segundo Antunes (2004, p.15), o padrão de 

organização fordista começou a sofrer as primeiras alterações. As empresas 

começaram a adotar, limitadamente, novos padrões de organização produtiva e 

tecnológica. As mudanças adotadas são frutos de uma forma de organização 

produtiva japonesa, chamada de acumulação flexível ou toyotismo. Caracteriza-se 

pela produção em lotes pequenos, direcionada para as necessidades do 

consumidor. O que se pretende é reduzir o desperdício através do aumento da 

eficiência do operário. Cada operário trabalha com várias máquinas, executa 

diferentes tarefas e tem conhecimento de todo o processo produtivo. Ele se torna o 

fiscal da qualidade do seu próprio trabalho, que passa a ser realizado em equipe. 

Enfatiza-se a competência, a qualificação, o que forçou homens e mulheres a se 

aperfeiçoarem cada vez mais. Os regimes de contrato de trabalho estabelecidos 

entre patrões e empregados são mais flexíveis, podendo haver até participação dos 

trabalhadores nos planos das empresas.  A partir de então, pode-se dizer que a 

classe trabalhadora passou a ser composta por três tipos de trabalhadores: os 

trabalhadores de tempo integral, centrais, ou seja, altamente qualificados, com 

maiores salários e benefícios, condição permanente e posição essencial para o 

                                                 
18 MADEIRA, F.R.  Os jovens e as mudanças estruturais na década de 70: questionando pressupostos e 
sugerindo pistas. Cadernos de Pesquisa. São Paulo, n. 58, p. 15-48, ago., 1986. Disponível em: 

<www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/cp/arquivos>. Acesso em: 27 jan. 2015. 

 
 

http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/cp/arquivos
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futuro da empresa; e os periféricos que se subdividem em dois grupos: o primeiro 

grupo é formado por trabalhadores em tempo integral, mas cujas habilidades se 

encontram com relativa disponibilidade no mercado de trabalho(p. ex.: pessoal do 

setor financeiro, administrativo, secretárias, etc.). O segundo grupo trabalha em 

tempo parcial, são em grande número e fazem contratos por tempo determinado, o 

que diminui os gastos da empresa em caso de demissão. 

         Reduzir os custos dos processos produtivos foi sempre um objetivo presente 

no universo fabril. Um exemplo foi dado por Navarro (2010, p.101) que analisou a 

produção e as mudanças no trabalho, ocasionadas pela reestruturação produtiva em 

fábricas de calçados de couro em Franca (SP). A autora relata que empresas 

calçadistas de Franca fizeram algumas transferências para diminuir o custo, como 

retirar das fábricas o trabalho de alguns setores (corte, costura manual, pesponto e 

colocação de enfeites). Estes passaram a ser feitos em domicílio, envolvendo uma 

força de trabalho formada essencialmente por mulheres e crianças. A autora 

observou a existência de falhas nas estatísticas oficiais referentes a outras 

modalidades de trabalho realizadas em domicílio e ao número de crianças 

envolvidas no processo. O deslocamento dessas atividades para o ambiente 

doméstico contribuiu, segundo Navarro, para tornar informal e mais barato o trabalho 

dos sapateiros.  

          No Nordeste, região com grandes problemas econômicos e sociais, ao longo 

dos anos 80, os processos inovadores advindos do desenvolvimento de parques 

tecnológicos ainda estavam em processo de incubação com o apoio do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), universidades e 

Banco do Nordeste. O Parque Tecnológico da Paraíba, em Campina Grande19, 

colocou essa cidade nordestina entre as tech cities do mundo.  Outra iniciativa 

igualmente exitosa é o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife 

(C.E.S.A.R), criado em 1985, referência nacional em termos de tecnologia da 

informação20.  

          A reestruturação produtiva aprofundou-se, na região Sudeste e Sul do país, 

ao longo dos anos 90, com a implantação de alguns preceitos oriundos do 

toyotismo: as empresas passaram a fazer uso de práticas flexíveis na contratação 

                                                 
19 O Parque Tecnológico da Paraíba, situado na cidade de Campina Grande, foi instalado juntamente com aquele 
de Campinas, São Paulo.  
20 Informações retiradas do site <www.agenciaprodetec.com.br/estudos-e-pesquisas>. Aceso em: 11 jan. 2015. 

http://www.agenciaprodetec.com.br/estudos-e-pesquisas%3e.%20Aceso%20em:%2011
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de trabalhadores por tarefas, em tempo parcial e na ampliação da terceirização. Os 

avanços tecnológicos se multiplicaram e o país se transformou em mercado 

consumidor e produtor de tecnologia. A classe trabalhadora ampliou-se, nela 

também se incluindo além de terceirizados, os trabalhadores de telemarketing, os 

motoboys, os pequenos produtores, os trabalhadores autônomos da “economia 

informal” entre outros. A reestruturação produtiva promoveu tantas mudanças no 

mercado de trabalho que a tendência à expansão no setor de serviços e a redução 

dos postos de trabalho nos setores agrícola e industrial chamaram a atenção de 

pesquisadores. 

          Em relação ao universo do trabalho rural brasileiro, no ano de 1995, conforme 

estudos de DelGrossi (1999, p.140), um contingente de 2,9 milhões de pessoas, 

residentes em área rural, estavam ocupadas em atividades não agrícolas 

desenvolvidas quer no ambiente rural quer nas cidades mais próximas. Foi a 

resposta encontrada pelo trabalhador que morava no campo ao desemprego 

ocasionado pela utilização de modernas tecnologias pelo patronato, principalmente 

as relacionadas à colheita e pós-colheita. A PEA  (População Economicamente 

Ativa) agrícola paulista, citada por Balsadi (2001)21, detectou que havia 1.261 mil 

pessoas ocupadas em 1992, e que, em 1998, esse número caiu para 998mil, de 

acordo com dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios). Este 

autor assinala profundas modificações no universo rural advindas da queda das 

ocupações agrícolas, além de destacar que o meio rural passou também a ser local 

de atividades que já foram tipicamente urbanas. Pode-se citar como ocupações 

novas o turismo rural, as atividades ligadas à preservação do meio-ambiente, além 

de atividades como floricultura, fruticultura de mesa, piscicultura, criação de 

escargots, de rãs, enfim, nichos de mercado que buscavam maior inserção na 

economia do país. 

          Balsadi assinala que as pesquisas têm indicado que muitas áreas rurais estão 

acabando com a aquela noção clássica de que elas perdem uma parte de sua 

população para as áreas urbanas. Há algum tempo, no estado de São Paulo, as 

zonas rurais estão recebendo novos investimentos e atraindo empresas industriais e 

de serviços que proporcionam uma diversificação cada vez maior das atividades 

                                                 
21 BALSADI, O. V.  Mudanças no Meio Rural e Desafios para o Desenvolvimento Sustentável. São Paulo em 

Perspectiva. São Paulo, n.1, jan./mar. 2001. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/spp/v15n1/8599.pdf>.  Acesso 
em: 14 jan. 2015. 

http://www.scielo.br/
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econômicas. Como resultado, uma parte da população rural passa a não mais ficar 

dependente, exclusivamente, de atividades na agricultura.   

 

     

 

 
 

5.  METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, é abordada a dinâmica relacionada ao desenvolvimento desta 

pesquisa, que objetivou verificar as representações do trabalho no contexto 

brasileiro veiculadas em livros didáticos de português para estrangeiros publicados 

no Brasil entre os anos 40 e os anos 90 do século XX. 

 A escolha desses livros, relacionados por Almeida (2011) em sua proposta de 

uma nova cronologia para materiais didáticos de português para estrangeiros 

publicados no Brasil, teve como diretrizes reunir obras editadas em diferentes 

cidades brasileiras, por autores de ambos os sexos – brasileiros, estrangeiros ou de 

ascendência estrangeira, em períodos em que as relações de trabalho  se dessem 

em distintos contextos políticos, históricos e sociais.  

Apresentamos, em seguida, a relação dos cinco materiais didáticos 

examinados neste estudo, na ordem em que foram analisados: 

 

– TÖPKER, Hermine Weise. A língua portuguêsa para estrangeiros. 2. ed. 

São Paulo: Melhoramentos, 1948.  

– MARCHANT, Mercedes. Português para estrangeiros. 6. ed. Porto Alegre: 

Sulina, 1969.   

– BEHAR, Eli. Mil palavras em português para estrangeiros. São Paulo: 

Hemus, 1970.   

– RAMALHETE, Raquel. Tudo Bem–1. Rio de Janeiro:  Ao Livro Técnico, 

1984.   

– PONCE, Maria Harumi Otuki de; Burim, Sílvia R. B. Andrade; Florissi, 

Susanna. Bem-Vindo! A língua portuguesa no mundo da comunicação. São 

Paulo: Special Book Services – SBS, 1999.  
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Para analisar as representações do trabalho no contexto brasileiro nas obras 

acima citadas, examinamos os textos inscritos em cada uma delas, tecidos com 

recurso a componentes verbais e/ou não verbais (desenhos figurativos, fotografias, 

quadrinhos), com o intuito de responder às seguintes questões: 

– Que contextos 22de trabalho são representados nesses textos?  

  – Que tipos de atividades laborais são representadas nos textos analisados e 

quais os perfis dos trabalhadores neles configurados (sexo, faixa etária, classe 

social, grau de letramento)? Há estereótipos na representação desses perfis? 

  

   Trabalhamos com base em uma abordagem qualitativa, procurando 

interpretar os fatos e não empregando procedimentos estatísticos como centro do 

processo de análise.  Optamos por uma análise que combina procedimentos do tipo 

descritivo e qualitativo, observando as características gerais das obras e as 

específicas dos textos pesquisados, decompondo-os em suas partes essenciais, 

comparando-os e correlacionando os achados com a realidade social em que se 

inscrevem.  

   Conforme exposto na Introdução, recorremos à Teoria das Representações 

Sociais, arcabouço teórico fundamentado nos estudos de Moscovici (1961) e Jodelet 

(1984; 2001), primeiramente aplicados a pesquisas da área da Psicologia Social e 

depois estendidos a muitos outros campos de estudos como os da Linguística, 

História e Sociologia.  

  Com base em Jodelet (2001), concebemos a representação social como uma 

forma de conhecimento socialmente elaborada e compartilhada, que tem objetivo 

prático e contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social. 

  Como professora de língua estrangeira, consideramos os materiais didáticos 

importantes veículos de representações da língua e da cultura-alvo que, por sua vez, 

contribuem para que os aprendizes construam suas próprias representações, muitas 

vezes estereotipadas. Concordamos com Zarate (1995) que os textos neles contidos 

são portadores de um discurso de valor sobre a realidade.  

   Em relação a estereótipos, recorremos principalmente aos estudos de Zarate 

(1998), Amossy (1991), Doise (1983) Tajfel (1972). Sobre materiais didáticos, 

                                                 
22 Nesta investigação, contexto pode recobrir sentidos mais amplos e mais restritos, de delimitação mais precisa 
e mais imprecisa. Foi utilizado em referência a espaço (ex.: contexto urbano), a ambiente (ex.: contexto 
doméstico), à área/situação de trabalho (ex.: contexto de segurança pública).   
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baseamo-nos em publicações de Tomlinson (2001; 2005),Tomlinson e Masuhara 

(2013), Zarate (1995) e Júdice (2004).  

          Cada livro didático analisado foi examinado primeiramente em seu conjunto, 

merecendo observação cuidadosa de prefácio, apresentação, ficha catalográfica, 

crédito, capa, contracapa, “orelhas”, em busca de informações sobre autores, 

ilustradores, local e data de publicação, proposta do material e objetivos declarados 

pelos autores e editores. 

  Em seguida, voltamo-nos para a estrutura geral da obra, quase sempre 

representada em listagem situada no início ou no final do livro analisado sob o título 

sumário ou índice, que oferece uma visão panorâmica das seções que compõem 

cada livro. No caso de nossa pesquisa, essas seções receberam diferentes 

denominações por parte de seus autores: lições (em Töpker), lições e leituras (por 

Marchant), unidades (em Ramalhete e também em Ponce, Burim e Florissi). Essas 

lições, leituras ou unidades que integram as obras examinadas geralmente 

apresentam títulos que funcionam como panos de fundo para a leitura dos textos. No 

caso da obra de Behar, não há sumário/índice, nem divisão em seções, cada texto 

apresentando apenas o título. 

  Na análise, abordamos os cinco livros didáticos mencionados por ordem de 

data de publicação, iniciando o trabalho com A língua portuguêsa para estrangeiros, 

da década de 40, e encerrando com Bem-Vindo!, da década de 90.  

  Para a análise dos textos de cada exemplar, fizemos uma leitura linear da 

obra, pesquisando, nas seções dos livros (rotuladas por seus autores de lição, 

leitura ou unidade ou apenas encimadas por um título no caso do manual de Behar), 

as representações do trabalho contidas nos textos verbais (autênticos ou não e com 

diferentes modos de organização e gêneros) e nas ilustrações (desenhos, 

figurativos, fotografias, quadrinhos), oferecidos aos aprendizes estrangeiros para 

leitura e interpretação ou como parte de exercícios com finalidades de fixação de 

vocabulário ou gramática.  

  No que se refere à análise de textos, levamos em conta estudos de  

Marcuschi (2008), Kress e van Leeuwen (1996; 2006), Arabyan (2000) e Júdice 

(2005).  

        As representações de contextos e atividades laborais foram depreendidas de 

diálogos elaborados pelos autores que, na abertura das unidades ou internamente a 

elas, representavam interações de personagens em ambientes /atividades de 
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trabalho; de textos, com outros modos de organização, produzidos pelos autores do 

material ou ainda por jornalistas ou escritores de língua portuguesa, que faziam 

menção de algum tipo ao trabalho em nossa realidade; de textos autênticos ou 

simulados, como anúncios, publicidades, catálogos, classificados, currículos; de 

listas elaboradas com finalidade de apresentar e/ou fixar vocabulário; de desenhos 

figurativos que acompanhavam textos verbais ou ilustravam atividades propostas 

aos aprendizes, de fotografias e de  quadrinhos.  

 No livro de Töpker (com 416 páginas), que não continha ilustrações (na capa 

nem internamente), foram pesquisados os textos verbais contidos nas 60 lições.  

 Na obra de Marchant (com 279 páginas), foram examinados os textos das 20 

lições (com 20 leituras nelas incluídas), além dos raros desenhos figurativos em 

preto e branco que ilustram oito dessas seções e a capa (sem interesse para o 

estudo).  

 No manual de Behar (com 356 páginas), que não apresenta divisão em 

seções, foram pesquisados os 93 textos verbais com os desenhos figurativos em 

preto e branco que os precedem e ainda os 18 textos multimodais de teor 

humorístico e a capa colorida.   

 No livro de Ramalhete (com 169 páginas), foram observados, nas doze 

unidades que compõem o livro do aluno, os textos verbais, os desenhos figurativos, 

as fotografias e os textos multimodais, todos em preto e branco, além da capa, 

colorida.  

 Na obra de Ponce, Burim e Florissi (com 200 páginas), com impressão e capa 

colorida, foram pesquisados os textos contidos nas vinte unidades (distribuídas por 

cinco grupos temáticos): verbais, não verbais (desenhos figurativos e fotografias) e 

multimodais (quadrinhos).  

 Foram determinantes da dinâmica da análise, não só o arcabouço geral de 

cada obra e o conjunto dos textos verbais, não verbais e multimodais nela incluídos, 

mas também a forma como esses textos abordam os tópicos a serem ensinados, 

entre eles o trabalho.   

 Nas obras de Töpker e Marchant, o fio condutor é o cotidiano familiar, com 

destaque para as personagens que desempenham o papel de dona de casa, 

esposa/mãe, o universo do trabalho vai sendo apresentado a partir da uma 

sucessão de atividades dos componentes da família nos contextos pelos quais 

circulam. Na análise dessas obras, a abordagem dos textos seguiu a ordem de sua 
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apresentação no livro e contemplou amplamente a questão do gênero relacionada 

ao trabalho.  

 Na obra de Behar, cuja ausência de um fio condutor é flagrante, podendo ser 

observada até na inexistência de uma divisão do livro em seções, a análise do 

material não seguiu a ordem de apresentação dos textos no livro. Tentamos, no 

interior de dois grandes grupos – textos verbais (não literários e textos literários) e 

textos multimodais humorísticos – reagrupar esses textos,  por tipos de contextos e 

de atividades de trabalho. Por exemplo, no grupo de textos não literários, a análise 

foi feita reunindo-os, grosso modo, em blocos referentes à alimentação, 

hospedagem, compra e venda de vestuário e calçados, compra e venda de outros 

produtos e serviços, profissões, transportes, hospedagem e comunicações. Na 

análise do livro de Behar, elaborado numa perspectiva masculina, mereceram uma 

atenção especial as imagens estereotipadas da mulher brasileira representada em 

contextos de trabalho.               

 No livro de Ramalhete, cujo fio condutor são situações comunicativas em 

espaços internos e externos da cidade do Rio de Janeiro, seguimos, na análise, a 

ordenação dos textos no livro. A constituição da obra favoreceu a observação do 

trabalho relacionado a gênero, classe social e etnia no contexto urbano do Rio de 

Janeiro. 

 No livro de Ponce, Burim e Florissi, que focaliza a sociedade brasileira – 

organização, trabalho, diversão, língua e cultura – tomando como amostra a região 

sudeste em tempos de globalização, o arcabouço da obra favoreceu, no exame dos 

textos, a observação do trabalho no contexto empresarial.  

  Em todas as obras analisadas, fizemos correlações entre as representações 

do trabalho nelas configuradas e a realidade laboral na sociedade brasileira no 

período de sua publicação. Para tal, tomamos por base as obras de Antunes (2009, 

2010), Antunes e Morais Silva (2010) e Pazzianotto (2000). Buscamos ainda, em 

Gomes (2005), Caldeira (1999),Bueno (2003) e no site do Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas 

(CPDOC-FGV), informações suficientes para abordar, em linhas gerais, o contexto 

histórico e político-social do Brasil nos períodos em que foram publicadas as obras 

analisadas, voltando a atenção especialmente para as questões relacionadas às 

modificações no mundo do trabalho.  
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6.  CONTEXTUALIZANDO 

 

  Neste capítulo, reunindo informações colhidas em Gomes (2005), em Bueno 

(2003) e no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas sobre o contexto político, 

econômico e cultural brasileiro dos períodos em que se inscrevem os manuais 

pesquisados, tentamos traçar em linhas gerais o cenário em que esses materiais 

foram elaborados.    

 

6.1. Anos 30 e 40 

 

          A primeira edição da obra de Töpker (1948) surge quando o país estava sob o 

regime do Estado Novo que, instituído em 1937, por Getúlio Vargas, vigorou até 

1945, com sua face ditatorial e sua política de nacionalização.  

  É importante destacar, neste estudo, que, no bojo desta política de 

nacionalização, estava a assimilação compulsória de grupos populacionais de 

origem estrangeira, muitos dos quais aqui estabelecidos no século XIX ainda 

continuavam encapsulados em suas línguas e culturas de origem, sobretudo nas 

áreas rurais do sul do país. Ressalta Júdice (2007, p. 28) que, com o intuito de 

promover a integração desses segmentos, o governo investiu pesadamente em 

políticas e ações de difusão da língua e da cultura do Brasil.   

  Pode-se dizer que, a partir da década de 30, o país foi alvo de transformações 

sociais e econômicas profundas que alteraram definitivamente o seu perfil.  

  Até então, o Brasil era um país agrícola dependente do comércio externo, 

principalmente do café, e que se ressentiu profundamente da quebra da Bolsa de 

Nova York, em 1929. Quando Vargas assumiu o Governo Provisório em 1930, 

iniciou-se um processo acelerado de urbanização promovido por uma indústria 

florescente que atraía um número cada vez maior de trabalhadores rurais em busca 
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de melhores condições de vida nas cidades. Ainda que preponderasse um número 

considerável de trabalhadores no campo (o Anuário Estatístico do Brasil de 1981, do 

IBGE, declara que, em 1940, a população rural brasileira era estimada em 68,8% e a 

urbana em 31,2%)23, aqueles que formavam a mão de obra ativa nas cidades, neste 

período, foram os mais beneficiados em relação à melhoria de trabalho e de 

condições de vida.  

  Como as duas grandes preocupações do governo eram a industrialização e a 

ordem trabalhista, Vargas, no mesmo ano em que assumiu o governo, 1930, criou o 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, esboçando um quadro político novo em 

relação à questão dos trabalhadores. Seguiu-se também um decreto limitando a 

entrada no país de “passageiros estrangeiros de terceira classe”, e a obrigatoriedade 

da presença, entre os empregados de qualquer categoria, de pelo menos dois terços 

de brasileiros natos.24  

          Muitos eram os problemas sociais provenientes da miséria do povo e criados 

pelas péssimas condições de trabalho no meio fabril e pela exploração de sua força 

de trabalho, o que estimulava os operários a se organizarem em greves e 

contestações nos principais centros urbanos. Paoli 25 assegura que era o poder 

privado que prevalecia no universo fabril, sendo exercido de forma autoritária e 

hierárquica. O patronato tinha o poder de dispor da mão de obra, estabelecer sua 

adequação a um ritmo de trabalho, intensificar ou prolongar a jornada de trabalho, 

calcular os salários, remunerar de forma desigual os diferentes trabalhadores, punir 

e dispensar do trabalho, definir e penalizar as transgressões. Portanto, diante dos 

abusos que ocorriam, as leis trabalhistas promulgadas por Getúlio Vargas entre 

1930 e 1940 favoreciam os trabalhadores da indústria, do comércio e os prestadores 

de serviços. Em 1932, foram destaques: 

 

 A regulamentação do horário de trabalho no comércio e na indústria. 

                                                 
23 Dados fornecidos por AGGIO, A.; BARBOSA, A. de S; LAMBERT, H.M.F.C. Política e sociedade no Brasil, 
1930-1964. São Paulo: Annablume, 2002. 
24 Decreto nº 10.482, de 12 de dezembro de 1930. Ver PAZZIANOTTO, Almir. Breve História do Trabalho no 
Brasil. Curitiba: Ed. Gênesis, 2000. 
25  PAOLI, M.C. Trabalhadores e cidadania: experiência do mundo público na história do Brasil moderno. 
Estudos Avançados, São Paulo, n.7, set./dez. 1989. Disponível em: <www.ces.uc.pt/emancipa/cv/gen/paoli>. 

Acesso em: 13 fev. 2015. 

 

 

http://www.ces.uc.pt/emancipa/cv/gen/paoli
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 A fixação das condições de trabalho das mulheres nas atividades comerciais 
e industriais. 

 As regras acerca de aposentadorias e pensões dos marítimos. 

 A criação das Inspetorias Regionais de Trabalho nos estados. 

 A disciplina das convenções coletivas de trabalho. 

         Em 1934, foi promulgada uma nova Constituição e o país também ganhou 

uma nova lei de sindicalização. O governo regulamentou os sindicatos, aspiração 

antiga dos operários, embora não tenha sido incentivada a formação de 

organizações trabalhistas poderosas e nem de partidos trabalhistas. Temendo a 

influência de doutrinas comunistas no meio fabril, o Estado começou a tutelar o 

proletariado, estabelecendo as regras da conduta sindical. A grande contribuição da 

Constituição de 34 foi o desenvolvimento da legislação trabalhista, que passou a 

regular as relações de trabalho no Brasil, já que o trabalhador brasileiro, de forma 

geral, não recebia amparo legal. A Constituição previa: 

 

  Salários mínimos regionais. 

  Jornada de trabalho de oito horas. 

  Regulamentação do trabalho de menores. 

  Proibição da distinção salarial devido a sexo, idade, nacionalidade ou estado 

civil. 

  Regulamentação do exercício de todas as profissões. 

 

Ainda foram abordados a extensão dos benefícios de pensões e 

aposentadorias e também os meios institucionais a serem utilizados nas questões 

que envolviam conflitos de trabalho (Comissões e Juntas de Conciliação, 

Convenções Coletivas de Trabalho). 

          Em 1937, sob o pretexto de conter a “ameaça vermelha” e pôr fim às 

agitações, Getúlio dissolveu o Congresso e anunciou uma nova Constituição,   

criando o Estado Novo, na qual  o  Poder Executivo  predominava sobre os demais.  

Ao discorrer sobre o Estado Novo, Gomes (2005) ressalta que ele não se 

caracterizava por apresentar “uma doutrina oficial compacta”, mas que suas 

propostas poderiam ser vistas como um projeto político. Projeto que foi amplamente 

divulgado pelos meios de comunicação de massa, sob a supervisão do poderoso 
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Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). Esta agência possuía seis seções 

– propaganda, radiodifusão, cinema e teatro; turismo; imprensa e serviços auxiliares 

– o que demonstra “o alto grau de intervenção do Estado Novo nos processos de 

comunicação social” (op. cit., p. 190). Assim, as emissoras de rádio brasileiras 

passaram a transmitir “A Hora do Brasil”,  para que o povo soubesse e participasse 

do que ocorria politicamente no país.  

            Gomes (2005, p. 191) assinala que o grande destaque dos discursos 

políticos pós-37 era a fundação de um novo Estado “verdadeiramente nacional e 

humano”. Reconhecer a existência de problemas de ordem social, no pós-30, 

demonstrou ao povo uma sensibilidade até então desconhecida, porque nenhum 

governo tinha, realmente, se preocupado com as questões dos trabalhadores. Os 

problemas foram tratados e resolvidos com a intervenção do Estado. Como o próprio 

nome – Estado Novo – indica, almejava-se romper com as políticas antigas e criar 

uma nova realidade, fazendo do ser humano o foco de suas preocupações. O 

Estado Novo devia, portanto, incorporar-se à vida popular. Gomes (2005, p.201) 

assinala que a proposta de renovação e humanização do Estado passava pela 

atribuição de um valor positivo ao trabalho. O trabalhador se realizava através do 

trabalho que também mediava  a sua relação com o Estado. Almir de Andrade26, 

citado por Gomes (op. cit., p. 201), assinala que 

                    

O trabalho – outrora forma de escravidão – é hoje um meio de emancipação 
da personalidade, algo que valoriza o homem e o torna digno do respeito e 
da proteção da sociedade. Viver honestamente do trabalho (...) – é o maior 
dever do cidadão e sua mais alta virtude no Estado moderno. 

 

          Em termos econômicos, a diversificação agrícola foi estimulada com a criação 

do Instituto do Açúcar e do Álcool, Instituto do Mate, Instituto do Pinho como forma 

de incentivar novas lavouras e atividades extrativistas.      

          Em relação à educação também avanços foram contabilizados. Iniciou-se 

uma política de expansão do ensino que se solidificou com a criação do Ministério 

da Educação e Saúde, em 1930. Estruturou-se, na mesma época, a Inspetoria do 

Ensino Profissional Técnico, que passou a ter sob sua supervisão as Escolas de 

Aprendizes Artífices, que antes eram ligadas ao Ministério da Agricultura. Essa 

                                                 
26 Almir de Andrade foi diretor da revista Cultura Política, que circulou entre março de 1941 e outubro de 1945 e 
constituía um dos canais de difusão da ideologia do Estado Novo. Disponível em: 
http://cpdoc.fgv.br/...45/EducaçãoCulturaPropaganda/CulturaPolítica >Acesso em 8 jan.2015. 
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Inspetoria foi transformada, em 1934, em Superintendência do Ensino Profissional, 

marcando um período de grande expansão do ensino industrial, com a criação de 

novas escolas industriais e a introdução de novas especializações nas já existentes. 

A Constituição de 1937 trazia um artigo dedicado especificamente ao ensino técnico, 

profissional e industrial. O ensino técnico e profissional era dever do Estado que 

deveria oferecê-lo às classes mais pobres, e o ensino industrial ficaria a cargo das 

indústrias e dos sindicatos, que teriam que criar escolas de aprendizes para os filhos 

de seus operários. A partir daí, neste mesmo ano, as Escolas de Aprendizes e 

Artífices foram transformadas em Liceus Industriais.    

          No que se refere às mulheres, o Plano Nacional de Educação de 1937, de 

autoria de Gustavo Capanema, previa a existência de um ensino “doméstico”, 

reservado para as meninas a partir de 12 anos. Era um ensino com características 

práticas e profissionalizantes. Havia um ensino doméstico industrial, que preparava 

as moças para o trabalho na indústria (dentro ou fora do lar); o ensino doméstico 

agrícola, para aquelas que moravam no campo e o ensino doméstico geral (com três 

anos de duração) que conferia o certificado de dona de casa. Para cuidar bem da 

economia doméstica, responsabilidade sua, a mulher era direcionada a estudar, nas 

escolas, apenas o elementar, ou seja, ler, escrever e fazer contas.  

 
As escolas femininas dedicavam intensas e repetidas horas ao treino das 
habilidades manuais de suas alunas produzindo ”jovens prendadas”, 
capazes dos mais delicados e complexos trabalhos de agulha ou de pintura. 
(LOURO, 1997, p.62) 
 

           Gomes (op. cit., p.216) ressalta que foi a nova abordagem, estabelecida pelo 

Estado Novo, que visava estabelecer uma relação entre poder público e povo, que 

instituiu um calendário de festas oficiais. “Evidentemente, o grande destaque cabia à 

figura do trabalhador” e lhe foi dado, como homenagem, o dia 1º de maio. A primeira 

comemoração do Dia do Trabalho aconteceu em 1938. A autora menciona ainda as 

comemorações do aniversário do presidente e o aniversário do Estado Novo como 

datas festivas que favoreciam e estreitavam a comunicação de Getúlio com os 

trabalhadores. 

           Em 1939, foi deflagrada na Europa a Segunda Guerra Mundial atingindo 

economicamente o Brasil. Mas, as dificuldades de importação decorrentes da 

Guerra favoreceram, nos anos de 1940, a instalação de novas indústrias e forçaram 

a população a consumir os produtos fabricados no Brasil. Preocupado com a 
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efetivação do processo de industrialização, Getúlio Vargas desenvolveu a indústria 

de base, criando, em 1941, a Companhia Siderúrgica Nacional e em 43, a 

mineradora Vale do Rio Doce.  Em 1942, o Brasil finalmente decidiu entrar na 

Guerra e alinhou-se aos Estados Unidos. Naquele mesmo ano, foi criada a comissão 

de Mobilização Econômica com o objetivo de estimular a produção industrial e 

agrícola, tabelar os preços dos produtos agrícolas essenciais, abastecer o mercado 

interno, combater a inflação e melhorar o sistema de transportes. Em 1943, foi 

aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sistematização da legislação 

trabalhista produzida no país após a Revolução de 30. Pazzianotto (2000,p.47) 

chama a atenção para o fato da CLT não incluir o trabalhador rural, e sim os 

trabalhadores da indústria e do comércio. Porém, em 1949, a lei que versava sobre 

a remuneração do descanso semanal e dos feriados abrigou os trabalhadores rurais, 

pois a redação original contemplava apenas os urbanos. Apesar das exclusões, a 

promulgação da CLT conferiu prestígio popular ao governo Vargas e fortaleceu sua 

imagem pessoal junto à classe dos trabalhadores, levando-o a ser considerado “o 

pai dos pobres.”    

           Na área da educação, Aggio, Barbosa e Lambert (2002, p.89), observaram 

avanços significativos. Mostram que, em 1940, 21% de jovens entre 5 e 19 anos 

eram escolarizados, sendo que, em 1920, esse  percentual era de apenas 9%.  

        Em 1942, um decreto-lei do presidente Vargas criou o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial – SENAI com o objetivo de formar trabalhadores 

qualificados para a indústria de base. Empresários lúcidos, como Roberto Simonsen, 

já tinham percebido que o desenvolvimento industrial do país passava pela 

educação profissional, e que sem ela não se chegaria a lugar nenhum.  Nesse 

mesmo ano, também entrou em vigor a chamada Reforma Capanema que se 

constituía de uma série de leis que remodelaram a face do ensino do país. Entre os 

pontos principais, pode-se destacar: 

 

 Regulamentação do ensino industrial. 

 Obrigatoriedade de as indústrias empregarem um total de 8% correspondente 

ao número de operários e matriculá-los nas escolas do SENAI. 

 Ampliação do âmbito do SENAI, que passa a atingir os setores de pesca, 

comunicações e transportes. 
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 Manutenção pelas empresas oficiais com mais de cem empregados de  uma 

escola de aprendizagem para sedimentar a formação profissional de seus 

aprendizes. 

 Regulamentação do ensino comercial (1943).27 

          Vargas foi deposto por um golpe militar em 1945. No ano de 1946, foi 

empossado um novo presidente da República, General Eurico Gaspar Dutra e 

promulgada uma nova Constituição que não trouxe nenhuma alteração às políticas 

trabalhistas legadas pela era Vargas. 

          O Brasil foi palco de muitas mudanças sociais e grandes novidades com a 

abertura de novas fábricas, lojas e a chegada de tecnologias. Foi um período de 

ascensão da classe média, principalmente, da urbana, que tinha possibilidade de 

acesso ao consumo e à informação. Várias mulheres saíram da redoma do lar, e 

foram trabalhar nas fábricas, nas lojas e nos escritórios. A vida na cidade favoreceu 

o sentimento de coletividade e ajudou a romper o isolamento em que vivia a família 

rural brasileira. 

          A modernização do país não se restringiu à industrialização, alavancou 

também as atividades ligadas ao setor de prestação de serviços e de comunicação. 

Os tempos de dificuldades políticas foram também profícuos em criatividade. Iniciou-

se a chamada “Era da cultura de massas” e o rádio se consolidou como o veículo de 

propagação da cultura urbana. Famílias inteiras reuniam-se em torno dele para ouvir 

músicas, noticiários e novelas.  Os programas de auditório da famosa Rádio 

Nacional contavam com a participação direta das massas que para lá acorriam no 

intuito de conhecer de perto seus ídolos. As emissoras passaram a fazer anúncios 

pagos, e com o advento de uma grade fixa de programação foi possível vender 

horários e  iniciar a profissionalização do meio.  

           Novos ritmos dançantes chegaram do Nordeste trazidos pela sanfona de Luiz 

Gonzaga, e o baião e o xote levados pelas ondas do rádio se popularizaram pelo 

país.                

           No teatro, Nelson Rodrigues abalou a classe média brasileira ao escrever 

peças que evidenciavam as tensões entre os recalcados desejos íntimos e a moral 

                                                 
27 Referências: PILLETI, N. História da Educação no Brasil. São Paulo: Ática, 1996. 
                         ROMANELLI, O.O. História da Educação no Brasil. Petrópolis (RJ): Vozes, 1993. 
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vigente. Incesto, traição, fantasias sexuais mostravam o lado escuro e desconhecido 

que sempre se tentou dissimular. 

           No cinema, foram os anos de apogeu de Hollywood.  Mas, chanchadas 

musicais eram também muito apreciadas e disputavam mercado com os filmes 

americanos. Tratava-se de um espetáculo que unia música e humor, mas um humor 

ingênuo, de caráter popular. Os enredos das histórias, eram, portanto,  banais. 

Sofriam a influência da estética carnavalesca, e logicamente, agradavam bastante. A 

companhia cinematográfica Atlântida foi fundada em 1942 e a maior parte de suas 

produções era comédias ou paródias de filmes americanos famosos. Atores como 

Oscarito, Grande Otelo, Ankito, Dercy Gonçalves  disputavam a preferência do 

público brasileiro.  

         Carmem Miranda, no auge do sucesso, lançou a moda das plataformas, o 

“Miranda look”. Também criou a fantasia da baiana que foi vista  como uma 

expressão da cultura genuinamente brasileira.  

         O Cassino Quitandinha foi inaugurado em Petrópolis. São tempos de shows, 

cassinos, vedetes, e da Coca-Cola, que chegou ao Brasil, mas não veio sozinha. 

Trouxe com ela uma porção de produtos americanos, principalmente os 

eletrodomésticos, que faziam a alegria das donas de casa.        

         A leitura ideal para as adolescentes e moças eram os livros da Coleção 

Menina e Moça que as incentivavam a esperar por um amor romântico e idealizado, 

pois o casamento continuava sendo o caminho estabelecido pela sociedade como o 

apropriado para a mulher. As revistas femininas formadoras de opinião, como o 

Jornal das Moças e Querida, incentivavam a submissão nas mulheres casadas e 

legitimavam o caráter leviano dos homens. As moças mais antenadas optavam pela 

leitura de Sartre e de Simone de Beauvoir, e já começavam a perceber que os 

romances que se desenrolavam nas telas do cinema nem sempre se mostravam 

presentes na monotonia do dia a dia. Os homens, por seu turno, liam as revistinhas 

eróticas de Carlos Zéfiro, em um universo totalmente distanciado daquele que a 

sociedade justificava como o “das moças de família”. É fácil perceber o tamanho do 

fosso entre os dois sexos, mais tarde gerador de desencontros, amarguras e 

decepções em casamentos que deveriam perdurar, e socialmente aparentar 

entrosamento e final feliz.   

O livro de Töpker (1948), destinado ao ensino da língua e da cultura do Brasil 

a estrangeiros, é um produto do período de nossa história que foi apresentado nesta 
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seção. Como tal, encapsula, nos textos nele inscritos, representações das 

complexas estruturas e hierarquias de interação e práticas sociais existentes no 

contexto da sociedade brasileira de então, que serão analisadas no próximo 

capítulo.   

 

6.2. Anos 50 e 60 

 

         Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, as pessoas, aliviadas, 

pensavam na reestruturação das coisas e da vida. A modernidade, o novo e o futuro 

passaram a fazer parte dos anseios do povo brasileiro. Partindo destas bases, 

difundiu-se a ideia do “Brasil país do futuro”, o que criou nas pessoas a expectativa 

de que, finalmente, havia um rumo certo e dias melhores estavam prestes a chegar.    

      Uma série de complexas transformações de cunho político e econômico, de 

mudanças culturais e comportamentais, anunciava a tão propalada modernidade. No 

cenário internacional, o mundo que saía da guerra dividiu-se em dois blocos político-

militares, liderados por duas grandes potências ideologicamente antagonistas: 

Estados Unidos e União Soviética. Cada uma delas tentou aumentar a sua rede de 

influência, e os Estados Unidos optaram por intensificar uma política de estímulo à 

penetração da cultura americana em países latino-americanos,considerados 

subdesenvolvidos, e que poderiam, pela pobreza, sentirem-se atraídos pelas ideias 

bolcheviques. Aí estava também, e principalmente, incluído o Brasil. Essa política foi 

amplamente facilitada pelo desenvolvimento da economia americana no pós-guerra, 

difundindo assim, por várias partes do mundo ocidental um novo modo de viver, 

abastecido pela produção em massa de bens de consumo industrializados.  

          O remanejamento das relações internacionais propiciou uma nova arrancada 

tecnológica, que permitiu ao Brasil e a outros países em desenvolvimento alcançar, 

dentro de certos limites e em determinados setores, um razoável padrão de 

desenvolvimento industrial.  

          A década de 50 foi contemplada com dois governos republicanos. Iniciou-se 

com um novo governo de GetúlioVargas  e prosseguiu com o de Juscelino 

Kubitschek. O país já era, praticamente, autossuficiente em bens perecíveis e 

semiduráveis: alimentos, bebidas, fumo, têxteis, vestuário, couro e pele, gráfica e 

editoração, madeira e móveis. Faltava adquirir qualidade para impulsionar o passo 

seguinte, o da expansão e consolidação da indústria pesada. 
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          Em junho de 1952, foi criado o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico (BNDES), destinado a movimentar recursos para as atividades de 

infraestrutura: transporte, eletricidade e indústrias de base. Aliás, o transporte foi o 

primeiro setor apoiado pelo BNDES, ao aprovar um financiamento destinado à 

Estrada de Ferro Central do Brasil. 

         O ano de 1953 foi, particularmente, importante. O país já vinha sendo agitado 

de norte a sul pela campanha “o petróleo é nosso”. O presidente Vargas não via com 

bons olhos a presença de capital estrangeiro, e durante o processo de formação da 

Petrobrás, a opinião pública brasileira ficou dividida entre “nacionalistas” (reunidos 

em torno de Vargas, recusando, portanto, aporte de dinheiro internacional na 

formação do capital da nova empresa) e “entreguistas” (que defendiam a ampla e 

irrestrita abertura do Brasil ao capital externo para acelerar o desenvolvimento 

nacional). Vargas criou a Petrobrás em 1953, ano marcado por manifestações 

operárias e greves nos maiores centros industriais e muita insatisfação no 

funcionalismo público.  A Eletrobrás foi criada em 1954. Ambas estatais e sem ajuda 

de capital externo. 

       Cohn (1968, p.347) assinala que na mesma época havia um desnível entre o 

setor urbano industrial e o setor rural, sendo necessário, portanto, investir em um 

dos dois setores.  A partir de 1956, o governo de Juscelino optou por impulsionar 

aquele que já se mostrava aberto ao crescimento e à modernização.  

       Getúlio Vargas suicidou-se em 1954 e, em 1956, iniciou-se o governo de 

Juscelino Kubitschek, cujo lema era “cinquenta anos em cinco”.  Era adepto de uma 

política econômica considerada “desenvolvimentista”, que unia o Estado, a empresa 

privada e o capital estrangeiro.  O governo, já no seu início, optou por um “Programa 

de Metas” que corresponderia aos cinco anos de mandato do presidente eleito. Foi 

nesse período que a sociedade brasileira adquiriu definitivamente uma feição 

urbana, resultante da nova ideologia e que propiciou a instalação de um novo e 

avançado parque industrial. As massas urbanas despontaram no cenário político e a 

cidade se consolidou como centro das decisões políticas. 

         Juscelino era um homem moderno e bem-humorado. Sempre sorrindo, 

passava ao país a certeza de que tudo correria nos trilhos, incentivando o povo a 

acreditar que o futuro promissor estava, enfim, começando – sob a batuta do 

presidente bossa-nova. 
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          As mudanças em nosso arcabouço de produção não se refletiram de modo 

uniforme em todas as regiões do país, sendo mais acentuadas na região centro-sul. 

Com isso, elevou-se o padrão de vida de suas populações, principalmente, daquelas 

instaladas nas cidades. Uma parcela considerável dessa população passou a 

desfrutar de comodidades, e sua vivência social se assemelhou cada vez mais a dos 

habitantes dos grandes centros urbanos internacionais. Várias cidades cresceram, e 

este crescimento econômico produziu uma elite de alto poder aquisitivo, fomentando 

também o crescimento da classe média, o que produziu uma alteração nos 

costumes sociais e na vida cultural e artística do país.  

       Possuidor de um espírito dinâmico e empreendedor, JK precisava colocar em 

prática o seu ambicioso Plano de Metas, e para tanto tomou como base a díade 

“energia e transportes”. Para conseguir botar em prática todos os empreendimentos 

que desejava, Juscelino resolveu atacar a burocracia, criou órgãos  como a 

SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), com o objetivo de 

intervir no Nordeste e promover o desenvolvimento da Região. Definiu o espaço que 

seria abarcado pela denominação Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte de Minas Gerais, num 

total de 18,4% do território nacional) e seria assistido pelo Estado para diminuir a 

diferença  entre esta região e o centro-sul. 

          A administração de JK é considerada como uma “das mais fecundas da 

história da República” (Pazzianotto, 2000, p.77) pela execução de obras de 

infraestrutura como rodovias, hidroelétricas, aeroportos; pela promoção da indústria 

de base e de produção de bens de capitais, fundamentais para produção nacional. 

Um dos maiores símbolos do processo de modernização deste período foi a 

construção de Brasília, “a nova capital”, inaugurada no início dos anos 60. JK foi 

também o responsável pela implantação da indústria automotiva. Empresas 

automobilísticas multinacionais, como a Ford e a General Motors, começaram a 

fabricar utilitários e, a partir de 1957, outras montadoras (Volkswagen, Simca) vieram 

para o ABC paulista. Em 1959, deu-se o lançamento do primeiro Fusca montado no 

Brasil, que se transformou no queridinho do país. No mesmo ano, a Simca lançou 

uma linha considerada luxuosa – a Chambord. Não foi só no setor automotivo que o 

Plano de Metas produziu resultados satisfatórios, eles puderam ser observados nas 

áreas industrial, de energia e de transporte. O Ministério de Minas e Energia foi 

criado em 1960, por causa do avanço nesse setor. Juscelino conseguiu manter 
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controle sob o movimento sindical, encurtando o prazo de reajustes do salário 

mínimo (que na época de Vargas sofria reajustes de três em três anos) até chegar 

ao reajuste anual, dando à classe trabalhadora urbana uma segurança, oferecendo 

emprego e salário. Sancionou também algumas leis de alcance específico que 

dispunha sobre a situação de porteiros, zeladores,faxineiros, serventes de edifícios 

residenciais; regulamentou as atividades de vendedores, viajantes e pracistas e de 

assistentes sociais; fixou o número de horas de trabalho de cabineiros de elevadores 

em seis horas. Criou a Ordem dos Músicos do Brasil, estabelecendo normas para 

contratos por obra ou serviço certo. Em agosto de 1960, foi aprovada a Lei Orgânica 

da Previdência Social, ampliando a área de ação e o poder representativo dos 

sindicatos brasileiros. O ano de 1961 marcou o fim do governo JK. 

        Ribeiro e colaboradores (1995, p.157), ao traçar um panorama político e 

social da década de 1950, destacam a grande importância do rádio na vida dos 

brasileiros com programas de auditório, noticiário, transmissões esportivas e 

novelas. Nessa época de progresso, seu alcance se ampliou com a chegada dos 

transistores. Além disso, a televisão e as eletrolas de “alta fidelidade” eram um 

atrativo a mais nos lares brasileiros de maior poder aquisitivo, mas, logo tornam-se 

possíveis de serem também adquiridas pela classe média. A comunicação e a 

informação se ampliaram com a primeira emissora de TV do Brasil, a TV Tupi, que 

iniciou suas transmissões em 1950. Em 55, a  Sony, indústria japonesa, apresenta 

ao mundo o seu primeiro rádio portátil transistorizado, produzido em massa. 

       O consumo foi estimulado através das compras a crédito, o que gerou uma 

publicidade mais sofisticada, com a utilização de uma linguagem direta e  maior 

apelo visual. As propagandas anunciavam as últimas novidades, como os 

eletrodomésticos fabricados no Brasil (enceradeiras, batedeiras, liquidificadores 

etc.), que faziam a alegria das donas de casa de classe média. 

      Aumentaram as possibilidades de aprimoramento educacional e profissional 

da população masculina e feminina. Mas, mesmo em uma década na qual, em 

âmbito internacional, as preocupações com a igualdade entre os sexos já atingiam o 

trabalho,28 as brasileiras dos anos 50 ainda eram, maciçamente, direcionadas para 

assumir os papéis sociais de esposa e mãe. Bassanezi (1997, p.625) recortou um 

texto de uma revista da época para mostrar os preconceitos que cercavam o 

                                                 
28 Em 1951, foi aprovada pela Organização Internacional do Trabalho a igualdade de remuneração entre trabalho 
masculino e feminino para função igual.  
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trabalho da mulher, bem como a ideologia circulante na época, que advogava a 

incompatibilidade entre casamento e atividade profissional. 

 
Preocupação nenhuma, nem trabalho de qualquer espécie devem 
obscurecer o que o namorado, o noivo e o marido procuram 
fundamentalmente na eleita de seu coração [...] a mulher, a companheira 
amorosa que governa sua casa, a mãe de seus filhos e depois, então, 
podem vir as demais qualidades.                          (Jornal das Moças, 05 de 
agosto de 1954) 

 
          Na classe média, na década de 50, o trabalho feminino fora de casa não era 

muito bem visto. Uma profissão feminina bem aceita socialmente era a de professora 

primária, e as Escolas Normais, Institutos de Educação e escolas religiosas 

difundiam a noção da professora como mãe espiritual, abnegada, paciente e ciente 

de sua missão de levar as luzes do conhecimento aos pequenos em formação. 

Destaque-se que o Curso Normal não oferecia base suficiente para o acesso aos 

diferentes cursos universitários, exceto às Faculdades de Filosofia que formavam 

professores.   

          Nos finais da década de 1950, mais precisamente, a partir de 1958, observou-

se que o afã desenvolvimentista do Plano de Metas de JK tinha gerado aumento de 

inflação, e essa herança passou para o governo de Jânio Quadros, empossado em 

1961. O novo presidente recebeu a economia apresentando um crescimento anual 

de 7%. Logo no início do seu governo, Jânio tomou uma série de medidas que 

visavam à higienização da moral e dos costumes: proibiu o uso de biquíni nas praias 

e que fossem feitas propagandas em cinemas, regulamentou a participação de 

crianças em programas de rádio e de TV, investiu contra alguns privilégios e direitos 

do funcionalismo público. Comunicava-se com ministros e assessores através de 

“bilhetinhos”, que rapidamente, ficaram famosos. Segundo Bueno (2003, p.356), 

“foram mais de 2 mil em 206 dias de trabalho”.  

          Com uma política externa aberta e independente, Jânio desejava manter 

relações diplomáticas com todos os países, inclusive com aqueles que formavam o 

bloco socialista. Tornou-se, portanto, alvo de críticas dos setores mais 

conservadores do governo e da sociedade. Deflagrou-se uma grave crise política 

que, juntamente com o aumento do custo de vida, contribuiu para que após sete 

meses de governo, a nação estarrecida tomasse ciência da renúncia do presidente.  

Foi, então, aprovado e promulgado um Ato Adicional para garantir o mandato de 
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João Goulart, então vice-presidente da República. Ele deveria governar até janeiro 

de 1966.  

          Eram tempos de guerra fria e o Brasil sempre foi parceiro comercial e 

alinhado com a ideologia democrata e capitalista dos Estados Unidos. Jango, por 

sua vez, era chamado de “líder da república sindicalista” (op. cit., p. 356) e tido como 

um apreciador da ideologia comunista. Os mais temerosos achavam  que ele fingia 

seguir o figurino democrata e desconfiavam de suas reais intenções. Por isso, o Ato 

Adicional e, para diminuir os seus poderes, a adoção de um regime parlamentarista. 

O novo presidente tomou posse em 31 de agosto de 1961, e seu governo marcou o 

início de um dos períodos mais conturbados da história do país. Transformadas em 

bandeiras do novo governo, emergiram as chamadas “reformas de base”, que nada 

mais eram do que um conjunto de iniciativas (reformas bancária, fiscal, urbana, 

administrativa, agrária e universitária) surgidas durante o governo JK que visavam 

promover alterações de ordem econômica, política e social no intuito de diminuir a 

pobreza e as desigualdades ainda visíveis no Brasil. Pretendia-se também estender 

o direito de voto aos analfabetos e às patentes subalternas das forças armadas bem 

como uma maior intervenção do Estado na vida econômica e maior controle dos 

investimentos estrangeiros no país. Entre todas as reformas desejadas, a agrária 

era, sem dúvida, a de maior destaque e a que provocou reações nos setores mais 

conservadores, pois para realizá-la haveria necessidade de se alterar a Constituição. 

          Por outro lado, o regime parlamentarista fracassava diante das dificuldades 

da economia brasileira e era perturbado por greves e agitações provocadas pelas 

direções sindicais. Em 1963, foi feito um plebiscito, e nele, o presidencialismo foi a 

opção escolhida pelo povo. A fase presidencialista de Jango iniciou-se com um 

cenário econômico difícil no tocante ao gerenciamento das contas públicas e dos 

contratos externos, e a equipe do ministro do Planejamento, Celso Furtado, elaborou 

o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social que criava regras e 

instrumentos para controlar o déficit público e deter o crescimento inflacionário. Aos 

poucos, diante das dificuldades, o presidente foi adotando uma política econômica 

mais flexível, mas a resposta à permissividade se fez sentir através dos sinais de 

recessão econômica, queda do PIB e aumento de inflação.  

          Com os poderes do presidente ampliados, as reformas de base, encabeçadas 

pela agrária, voltaram à cena política. Bueno (op. cit., p.358) afirma que Jango 

passou a ser “fustigado pela direita e pela esquerda”: a  esquerda lutava pelas 
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reformas imediatas, e a direita demonstrava temor diante dos avanços sociais. 

Movimentos de trabalhadores urbanos e a organização de trabalhadores rurais 

intensificaram as pressões pelas reformas. Lutava-se, tanto no campo quanto nas 

cidades, pela eliminação dos latifúndios, que dificultavam o desenvolvimento do 

país. 

  A estratégia utilizada pelo presidente para conseguir apoio parlamentar para 

as reformas de base foi unir-se aos grupos de esquerda e organizar uma série de 

grandes comícios nas principais cidades do país.  No início de março de 1964, em 

um comício na Central do Brasil, Goulart anunciou uma série de medidas a serem 

adotadas como a encampação de refinarias de petróleo particulares e a 

desapropriação de propriedades privadas que estivessem situadas às margens de 

açudes e estradas. Em 31 de março, com a situação política sem controle, um golpe 

militar pôs um fim às pretensões de Jango e silenciou o movimento que clamava por 

reformas sociais. Amplos segmentos da sociedade brasileira concordaram com o 

golpe, temerosos de que o país se transformasse em uma ditadura do proletariado. 

         Os militares permaneceram no poder de 1964 a 1985. O primeiro presidente 

militar foi o marechal Castelo Branco, e seu governo estendeu-se de 1964 a 1967. 

Desde o seu começo, o governo de Castelo deixou bem claro que os sindicatos e os 

operários não deveriam esperar o mesmo tratamento que tinham tido no governo 

anterior, pois duas eram as diretrizes que fundamentavam suas ações: combater os 

focos de subversão comunista e retirar o país da pobreza em que se encontrava.  

Várias medidas repressivas foram tomadas e o governo promoveu intervenções em 

todos os sindicatos considerados de esquerda.  Em outubro de 65, o marechal 

baixou o ato institucional nº 2, o qual estabelecia eleições indiretas para a 

presidência e extinguia todos os partidos políticos. Essa medida, no entanto, permitiu 

a criação do bipartidarismo, ou seja, o aparecimento de dois partidos políticos: um 

da situação – ARENA, e outro de oposição – MDB, que serviam para dar uma 

aparência democrática ao regime militar. No governo Castelo Branco, foram 

promulgados o AI- 3 que instituía eleições indiretas para presidente e o AI-4 que 

propunha a criação de uma nova Constituição, “que representasse os ideais e 

princípios da Revolução”29. Foi também votada uma nova Lei de Segurança 

Nacional. 

                                                 
29 Ato Institucional nº 4. Verificar em <legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=4..> 
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          A responsabilidade de elaborar um programa com as linhas gerais da política 

econômica coube a Roberto Campos. Segundo Pazzianotto (op. cit., p.97), em 1965, 

já era possível perceber que a política adotada pelo governo estava conseguindo 

“alcançar relativo êxito no combate a inflação”, em contrapartida, fracassava no 

tocante ao mercado de trabalho  e à atividade industrial.  

          Uma nova Constituição foi promulgada em 1967, e não trazia nenhuma 

referência ao retorno ao Estado de Direito Democrático. Mas, antes de entregar o 

governo ao marechal Costa e Silva, o presidente Castelo Branco sancionou a Lei do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e introduziu algumas mudanças na CLT no 

tocante a convenções e acordos coletivos de trabalho. 

         Costa e Silva foi o segundo presidente do regime militar e governou o país de 

março de 1967 a outubro de 1969. Os dois primeiros anos de seu governo foram de 

muita atividade política e manifestações contrárias ao regime militar e à falta de 

liberdade. Em 1967, foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), o 

Serviço de Proteção ao Índio (SPI) se transformou em Fundação Nacional do Índio 

(Funai). Foram criadas ainda a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) e a 

Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais (CPRM). 

         Para Pazzianotto (op. cit., p.104) o ano de 68 não foi favorável ao governo 

Costa e Silva no tocante às relações com os trabalhadores e sindicatos. Várias 

greves eclodiram em cidades grandes, e o operariado parou as fábricas pedindo 

reajuste salarial; a situação no campo também não estava controlada, pois foi 

descoberto um foco de guerrilha na Serra do Caparaó. Manifestações estudantis 

reclamavam verbas para a educação e não aceitavam a privatização do ensino 

público. Greves estudantis, comícios e manifestações urbanas começaram a 

“pipocar”, apoiados por amplos setores da sociedade civil. Políticos de tendências 

diversas se reuniram e formaram um movimento de oposição ao governo militar 

chamado de Frente Ampla. A situação foi ficando cada vez mais tensa e o 

presidente parecia não conseguir controlar a insatisfação popular. Ocorreram em 

São Paulo as primeiras ações de guerrilha urbana, e as respostas dos militares 

foram ficando cada vez mais duras. Em dezembro de 68, foi promulgado o Ato 

Institucional nº 5 que possibilitava o fechamento do Congresso pelo presidente, a 

suspensão de direitos políticos e garantias constitucionais.  

          Em termos de economia, o período foi de crescimento, com expansão 

industrial, facilidade de crédito e controle da inflação.  
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         O presidente Costa e Silva faleceu em dezembro de 1969, mas, durante o 

período de sua doença, outro presidente militar já tinha sido eleito, e foi empossado 

em outubro de 1969.  

          Em relação às manifestações culturais, a década de 60 iniciou-se embalada 

pelo som do rock and roll e pelo rebolado de Elvis Presley que causava verdadeiros 

frenesis nas mocinhas da época, afinal, ninguém poderia negar: ele era um “pão!” 

          Podia-se perceber que seriam anos de grandes mudanças e que o mundo 

nunca mais seria o mesmo. Jovens de topete, blusões de couro, calças jeans e 

lambretas tentavam reproduzir o comportamento de seus ídolos que brilhavam em 

palcos ou filmes americanos. Tempos de Marlon Brando, James Dean, Tony Curtis e 

tantos outros que levavam a juventude ao cinema, encantados com a rebeldia que 

se prenunciava nas telas. Brigite Bardot fazia o tipo sexy, com cabelos longos e 

soltos ou em coques – os homens deliravam, e as  mulheres tentavam imitar seus 

penteados. Era o tempo da juventude e as empresas conscientes desse movimento 

criavam produtos para esse público que, pela primeira vez, tivera uma moda 

específica só para ele. O próprio presidente americano, eleito em 1960, John F. 

Kennedy, formava com sua esposa, Jacqueline, um casal jovem, bonito e charmoso. 

Mas em 63, o mundo estarrecido assistiria pela televisão ao seu assassinato em 

Dallas, no Texas, e a dor de sua esposa e filhos. 

          Em 1961, foi construído o Muro de Berlim que dividia a capital alemã em duas 

partes, que seguiam ideologias antagônicas: República Democrática Alemã e 

República Federal da Alemanha. 

          Nos Estados Unidos, a pílula anticoncepcional foi liberada para a venda, 

prenunciando a incrível mudança que ocorreria na vida das mulheres e nos 

costumes do mundo ocidental. 

          Em 1962, pela primeira vez um filme brasileiro, “O Pagador de Promessas”, 

adaptado pelo produtor, diretor e ator Anselmo Duarte, recebeu a Palma de Ouro no 

Festival Internacional do Filme em Cannes, na França.  Nesse mesmo ano, em 

junho, a Seleção Brasileira conquista pela segunda vez a Copa do Mundo, em 

Santiago do Chile. O povo brasileiro esqueceu os problemas políticos e saiu às ruas 

para comemorar o feito. 

         Não eram só tempos de Beatles,que se tornaram uma verdadeira febre nos 

Estados Unidos. Por aqui, eram tempos também de bossa nova com João Gilberto e 
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seu violão, Carlos Lira, Roberto Menescal e outros que faziam a cabeça da 

juventude pensante da zona sul do Rio de Janeiro.  

          No Brasil, em 1965, o programa Jovem Guarda estreou na TV Record em São 

Paulo. O cantor Roberto Carlos recebia convidados nas tardes de domingo, alguns, 

adeptos, e outros, criadores do rock nacional, também chamado de “iê-iê-iê”. As 

jovens modernas e descoladas usavam minissaia, o sucesso da época, e era com 

elas que Wanderléa aparecia nos programas do amigo Roberto.   Nos Estados 

Unidos, os Rolling Stones atingiram o status de superestrelas do rock com o 

estrondoso sucesso da música Satisfaction que conseguiu vender mais de um 

milhão de discos. 

         Em 68, outras vozes se fizeram ouvir, e elas não eram nem do Rio e nem de 

São Paulo, mas da Bahia. Tratava-se de um movimento musical de ruptura, 

chamado Tropicalismo. Caetano, compositor e um dos seus integrantes, lança o LP 

"Tropicália" e se apresenta em São Paulo, com a música "É Proibido Proibir". 

Recebeu vaias, e tomates foram lançados ao palco, pois o público estranhou o 

visual do artista e não gostou do uso de guitarras elétricas. 

         Foi no contexto dos anos 50 e 60 que Mercedes Marchant, em Porto Alegre, 

escreveu, editou e reeditou seu livro, um dos manuais didáticos em cujos textos 

analisamos as representações do trabalho na sociedade brasileira que eram 

oferecidas, na época, aos aprendizes estrangeiros.     

 

 6.3. Anos 70 e 80 

 

   O general Emílio Garrastazu Médici assumiu o poder em outubro de 1969, 

munido de um poder que nenhum outro presidente jamais tivera e decidido a 

combater as forças da esquerda. Deu início ao governo talvez o mais repressivo do 

regime militar. O país já se encontrava dividido e aterrorizado com as ações 

violentas perpetradas por ambos os lados. 

       Em relação ao setor do Trabalho, Pazzianoto (op. cit., p. 108) considera que 

de 69 a 74 não aconteceu nada de realmente importante, mas destaca a criação do 

Programa de Integração Social – PIS, em 1970. 

      Skidmore, citado por Pazzianoto (op. cit., p. 109), acrescenta que houve “um 

rápido crescimento econômico” e que em seu conjunto poderia se dizer que o 

governo Garrastazu, a seu modo, se saiu muito bem: o crescimento econômico 
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acelerado funcionava, a propaganda governamental funcionava (Brasil, ame-o ou 

deixe-o!), a repressão funcionava e a censura também funcionava. O historiador 

americano diz isso porque houve uma recuperação da economia entre 1968 e 1973, 

crescendo em uma média de 10% ao ano. A inflação caiu e as exportações se 

ampliaram. Foram construídas a Transamazônica e a Ponte Rio – Niterói e criada a 

Empresa Brasileira de Telecomunicações – EMBRATEL. 

        Quem sucedeu o presidente Médici foi o general Ernesto Geisel, empossado 

em março de 1974. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Arnaldo Prieto, 

tentou modernizar a CLT e viu surgir, na sua gestão, um novo sindicalismo em São 

Bernardo do Campo – SP, que esteve sob a liderança, em 1975, de Luís Inácio Lula 

da Silva.   

          O presidente Geisel alterou o capítulo da CLT referente ao direito a férias 

anuais, introduzindo a possibilidade de férias coletivas. Houve também modificações 

nos dispositivos relativos à segurança e à medicina do trabalho. Foi dada nova 

regulamentação à profissão de corretor de imóveis. O governo também instituiu, em 

1974, o fator único de reajustamento salarial que era válido para todo o território 

nacional e para todos os setores da economia.  

          Em 1978, paralisações começaram a ocorrer no ABCD paulista e o presidente 

baixou um decreto proibindo greves nos serviços públicos e em atividades 

essenciais de interesse da segurança nacional. 

          Em termos econômicos, sua política, que estava sob a responsabilidade de 

Mário Henrique Simonsen, foi considerada “estatista” pelo estímulo dado ao 

crescimento de empresas estatais e das indústrias nacionais. Na área energética, 

construiu a hidrelétrica de Itaipu. 

          O governo Geisel já evidenciava um período de transição para a democracia, 

abertura definida por ele mesmo como “lenta, gradual e segura.” Entregou o governo 

a seu sucessor, general João Batista Figueiredo, em março de 1979. Este foi o 

último governo militar e se estendeu até 1985. 

          O país já estava cansado da repressão e do regime militar e a sociedade fazia 

pressões para o retorno ao estado democrático. O país entrava, pois, na reta final 

dos governos autoritários, o que se pôde verificar por algumas  medidas adotadas 

em prol da abertura política. Em 1979, foi aprovada a lei da Anistia, o que permitiu o 

retorno ao país dos exilados e a liberdade para os presos políticos. Nesse mesmo 

ano, o presidente Figueiredo alterou profundamente a legislação salarial com a 
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aprovação de uma lei que instituía a correção automática dos salários na data base 

da categoria e seis meses depois aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor 

(IPC), permitindo um aumento real, negociado diretamente ou fixado, tomando por 

base “o acréscimo da produtividade da categoria profissional” (PAZZIANOTTO, 

2000, p.111). A lei, embora tenha sido considerada “uma vitória do movimento 

sindical” (op. cit., p.111), não serviu para acalmar os sindicatos, pois novas greves, 

em 79 e 80, paralisaram o ABCD, o que serviu para que o governo usasse a 

violência “destituindo, prendendo e processando dirigentes e trabalhadores” (op. cit., 

p.111). Velhas lideranças sindicais que tinham sido desarticuladas pelo movimento 

de 64, tentavam reaparecer, mas a nação não era mais a mesma dos anos 40, 50 

ou 60. O governo promoveu uma reforma partidária e pôs fim ao bipartidarismo. 

Foram criados novos partidos (PSD, PTB, PMDB, PDT) e o novo sindicalismo do 

ABCD paulista elaborou, então, em 1980, sua versão política chamada Partido dos 

Trabalhadores (PT). Pregando a ética na política   e uma democracia social, para o 

PT convergiram os que foram exilados, os simpatizantes da ideologia de esquerda, 

enfim, todos os descontentes com o status quo em geral.   

        A chegada da década de 80 trouxe algumas modificações importantes no 

panorama político mundial: fim da Guerra Fria e queda do Muro de Berlim, o que 

anunciava outra configuração das peças que formavam o tabuleiro ideológico em 

vigor até então. No Brasil, a democracia, timidamente, iniciava o seu retorno, mas a 

nação andava às voltas com uma inflação crescente e persistente. Os índices 

econômicos positivos, conquista dos governos anteriores, ficaram, pelo menos, 

estacionados. Em 1982, o governo criou o Fundo de Investimento Social (Finsocial), 

cujo objetivo era patrocinar programas de alimentação, habitação popular, saúde, 

educação e amparo ao pequeno agricultor. Tentava-se de alguma maneira diminuir 

os problemas sociais apresentados pelo país. Nesse mesmo ano, o equilíbrio das 

contas externas ficou abalado e o país enfrentou dificuldades com credores e 

investidores estrangeiros. Em face das dificuldades, em 1983, o presidente resolveu 

assinar a carta de intenções do Fundo Monetário Internacional (FMI), pela qual o 

país deveria se comprometer a seguir todas as metas estabelecidas por aquela 

entidade financeira para as políticas monetária, fiscal, cambial e tarifária. As 

medidas adotadas interferiram no setor produtivo e tiveram como resposta a queda 

do PIB, a queda da renda per capita e aumento da taxa de desemprego. O setor 

econômico mais atingido foi o industrial, em contrapartida o setor agrícola obtinha 
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bons resultados no mercado externo com a venda do café, do suco de laranja e da 

soja. 

          Em 84, manifestações começaram a pipocar em várias cidades brasileiras, 

pois a sociedade desejava escolher seu presidente da República e iniciou, 

juntamente com políticos de oposição, um movimento conhecido como Diretas Já. 

Milhões de pessoas saíam às ruas para participarem de comícios, com o objetivo de 

demonstrar seu repúdio ao arbítrio dos militares. Ainda em 1984, o Congresso, de 

maioria governista, rejeitou a Emenda Dante de Oliveira que previa eleições diretas 

para a presidência. Note-se que, desde 82, já se podia eleger diretamente os 

governadores de estados, o que dava mais força ao povo para querer participar da 

eleição máxima do país.  

          O clamor pelas diretas possibilitou que um novo Brasil mostrasse “a sua 

cara”, esculpida pelas novas forças emergentes: multidões participantes, força 

sindical organizada e imprensa atuante. Segundo Bueno (2003, p.398), por ter 

expressado uma posição independente e apoiado abertamente a campanha, a Folha 

de São Paulo tornou-se o jornal mais importante dos anos 80 e 90.   

          Em 1985, finalmente, conseguiu-se um nome que poderia agradar aos 

militares e à oposição, foi, então, eleito pelo Congresso um novo presidente: 

Tancredo Neves, que veio a falecer antes de assumir, ficando em seu lugar o vice – 

José Sarney, que governou o Brasil até março de 1990. Iniciou-se, assim, a Nova 

República. 

        Ao assumir o governo, Sarney tentou debelar a inflação que se mostrava 

inteiramente descontrolada. No ano de 1986, o governo resolveu implantar um novo 

e audacioso plano anti-inflacionário: o Plano Cruzado. O enfraquecido cruzeiro, 

privado de seus três zeros à direita, seria substituído pelo cruzado. Para tal, houve 

um congelamento de preços, e com isso, a inflação rapidamente, caiu. Mas os 

resultados satisfatórios vigoraram enquanto durou o estoque de matérias primas, 

quando ele acabou, o congelamento precisou ser suspenso. A inflação voltou a 

crescer e em 1987, vieram o Plano Cruzado II e o Plano Bresser, mas a inflação não 

descia e já estava chegando a 365% ao ano.  As pessoas, então, reagiram com 

descrédito – já estavam cansadas.  

       Em 1988, foi promulgada uma nova Constituição que ratificava 

definitivamente o estado de direito no país, e em 1989, o Brasil pôde, finalmente, 

eleger seu novo presidente da República: Fernando Collor de Mello. 
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          A crise econômica afetou a vida familiar e social dos brasileiros, aprofundando 

as desigualdades. A renda ficou concentrada nas mãos de uma pequena parcela da 

população, que pôde usufruir de um padrão de consumo sofisticado, enquanto a 

outra parcela sofria com os males advindos da inflação galopante. Sem dinheiro, as 

empresas começaram a demitir ou a dar férias coletivas. O desemprego de muitos 

fez com que se iniciassem diversas atividades na economia informal, como a de 

vendedores de sanduíche nas praias, camelôs e pequenos negócios de fundo de 

quintal.  

  Para se refazer dos golpes sofridos, a cultura brasileira enfrentou os anos 80 

imbuída de um espírito pop. O grupo musical Blitz cantou a união do chope com a 

batata frita, e a sua alegria trouxe de volta o rock às paradas de sucesso. Titãs, 

Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Ultraje a Rigor, Kid Abelha e muitos outros 

que lotavam os shows e faziam as pessoas cantarem e dançarem nas discotecas. 

Dois grandes ícones da música pop despontaram para o sucesso mundial: Madonna 

e Michael Jackson. 

         Em 1986, estreia na TV Globo, a apresentadora/cantora de maior carisma 

com o público infantil, Xuxa, “a rainha dos baixinhos”, que conseguiu vender mais 

discos do que o rei Roberto Carlos. Outro programa da Rede Globo que fazia 

sucesso entre a garotada era o Balão Mágico.  No reino dos “altinhos” quem fazia a 

festa era Luiza Brunet, símbolo sexual, considerada padrão de beleza brasileiro. 

         Tempo de ler As brumas de Avalon, as crônicas de Luís Fernando Veríssimo 

e os livros de Paulo Coelho, que, apesar de muito criticado, virou sucesso 

internacional. Tempo de mochila e All Star. De roupa feminina com ombreira e 

escarpins para as mais chiques. Na praia de Ipanema, as meninas preferiam mostrar 

o corpo, que começava a ser torneado em academias de ginástica, em biquínis asa-

delta e fio dental. Fernando Gabeira, de volta do exílio, ficou famoso por causa da 

sua minúscula tanga de tricô e pelo sucesso do livro “O que é isso, companheiro?”, 

que contava a sua versão como participante de ações da esquerda, ocorridas 

durante o regime militar.  A ousadia do rapaz sinalizava que os tempos eram 

propícios para a discussão de temas antes considerados supérfluos como o direito 

de ter desejo, o direito de opção sexual e afins. A sexualidade foi um tema 

fundamental para o feminismo dos anos 80 e para toda a sociedade, pois em 1982, 

foram identificados os primeiros casos de AIDS, doença infecciosa e transmissível 

que atacava o sistema imunológico, e era, até então, desconhecida no Brasil. 
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          Os discos de vinil cederam lugar aos CDs, invenção tecnológica que 

revolucionou a década. Eles podiam ser gravados digitalmente e apresentavam 

melhor qualidade de som. Outra tecnologia importante foram os computadores 

pessoais os PCs. As grandes empresas já operavam com computadores, mas eram 

muito grandes e ninguém poderia imaginar que eles chegariam às pessoas comuns 

e seriam responsáveis por grandes avanços na comunicação e na informação. O 

uso do computador alterou profundamente a rotina de vários ambientes de trabalho, 

nos escritórios, por exemplo, auxiliaram enormemente as secretárias que podiam 

consertar um erro de digitação com facilidade, coisa impensável nas máquinas de 

escrever.   

        Nesse contexto dos anos 70 e 80, foram publicados: em São Paulo, em 1970, 

o livro Mil Palavras em Português para Estrangeiros de Eli Behar; e em 1984, no Rio 

de Janeiro, Tudo Bem–1, de Raquel Ramalhete. 

 

  6.4. Anos 90 

 

          A consolidação da via democrática se fazia aos poucos, e os problemas 

econômicos do país ainda eram preocupantes no início dos anos 90. Tudo indicava 

que esses problemas seriam de difícil solução. Foi quando surgiu no cenário 

nacional um jovem e desconhecido político, que ficou conhecido como o “caçador de 

marajás”. A Revista Veja, de 23 de março de 1988, declarava que o jovem 

governador de Alagoas, de 38 anos, desde que foi eleito não tinha deixado a sua 

assinatura em nenhuma obra de porte em seu estado, mas se tornou famoso entre 

os alagoanos e no Brasil inteiro por se negar a pagar os salários de 300 funcionários 

que recebiam fortunas através de “expedientes marotos”, os famosos “marajás”. 

Assim, pelo viés da decência e do zelo com o dinheiro público, ganhou grande 

popularidade e chegou à Presidência da República, utilizando um discurso 

moralizante e liberal.  

        Logo que assumiu o poder, em 1990, apresentou ao país um pacote de 

modernização administrativa e revitalização da economia, chamado de Plano Collor I 

que, entre outras coisas, consistia em: 

 

 Extinção do cruzado novo e volta do cruzeiro como moeda. 

 Congelamento de preços e salário. 
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 Bloqueio de contas correntes e poupanças que ultrapassassem 50.000,00 

   cruzados novos por um prazo de 18 meses. 

 Demissão de funcionários e extinção de órgãos públicos.  

 Fim de subsídios e incentivos fiscais. 

 

  Uma boa parte da população sofreu o confisco em suas contas bancárias, o 

que causou a falência de alguns empresários, desespero nos que necessitavam do 

dinheiro, enfim um transtorno na vida de quase todos.   

          O objetivo do Plano era cortar gastos desnecessários e conter a inflação, era 

preciso também ajustar o país a uma nova ordem mundial, que pregava a presença 

de um “Estado mínimo” e, por isso, mais ágil no cumprimento de suas obrigações. 

Esta foi a causa da privatização de algumas empresas estatais.  

         Em 1991, foi criado o Mercado Comum do Sul, o Mercosul, bloco econômico 

formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, cuja finalidade era reduzir ou 

eliminar impostos, restrições ou proibições entre seus produtos. O governo também 

resolveu eliminar as tarifas alfandegárias. Com os produtos importados com preços 

competitivos, a indústria nacional sentiu a necessidade de se modernizar, 

principalmente, a automobilística, pois o jovem presidente já tinha declarado que 

diante dos carros importados, os nacionais pareciam “verdadeiras carroças”. 

        Seis meses depois do primeiro plano econômico, foi anunciado o segundo 

plano, o Collor II que igualmente perseguia a queda da inflação e recomendava 

cortes orçamentários. Mas esse plano também não teve êxito e a população já se 

mostrava descrente. Em 91, mudanças na pasta da Economia: a ministra Zélia 

Cardoso de Mello, mentora intelectual dos planos, não aguentando as pressões, 

pediu para sair do cargo. Foi um ano em que foram registradas queda nas 

exportações e na produção industrial, com o consequente aumento de desemprego. 

O país entrou em uma recessão econômica. 

      Várias denúncias de corrupção começaram a surgir na mídia. Em 1992, a 

indignação tomou conta de todos. Jovens estudantes e militantes estimulados pela 

ideologia petista foram para as ruas vestidos de preto e com a “cara pintada”, 

exigindo a saída do presidente. Sem base parlamentar, Collor se viu isolado e sofreu 

o primeiro processo de impeachment ocorrido no sistema republicano brasileiro. 

          O governo foi, então, assumido pelo vice-presidente Itamar Franco que 

herdou um país com problemas sérios: inflação crônica, desemprego e recessão 
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prolongada. Itamar se dispôs a fazer uma gestão transparente, o que agradou, pois 

a população sempre esperou honestidade por parte dos governos. Para não ter 

grandes oposições procurou também escutar os partidos mais à esquerda. 

          Em 1993, seguindo o que estava previsto na Constituição, foi feito um 

plebiscito para o povo escolher a forma e o sistema de governo do país. Foi 

escolhido o presidencialismo.  

          O governo Itamar Franco se destacou por causa do Plano Real, que foi o 

plano anti-inflacionário mais bem sucedido da história da Nova República. Montado, 

em 1994, pelo seu Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso e por uma 

equipe de economistas de sua confiança, o Plano mostrou-se eficiente e devolveu 

ao brasileiro o seu poder de compra. Por causa disso, o presidente Itamar encerrou 

o seu mandato com um enorme índice de popularidade, e o seu sucessor foi 

Fernando Henrique Cardoso, o mentor do Plano Real. 

         Ex-senador, que combateu a ditadura e um dos fundadores do PSDB, o 

candidato tucano ganhou com ampla vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva, do 

Partido dos Trabalhadores (PT). Venceu no primeiro turno. Fernando Henrique foi 

empossado em janeiro de 1995. Tinha como maior desafio manter a moeda estável 

e promover o crescimento econômico do país, por isso foi dada continuidade ao 

processo de reformas estruturais para que a economia se mantivesse equilibrada e 

a inflação controlada. As reformas, que desejava promover, preparariam o país para 

uma nova inclusão no mercado global. No seu discurso de posse, o presidente já 

deixou claro que direcionaria o governo do país tendo como base algumas diretrizes 

neoliberais. O presidente explicou o potencial da abertura comercial e do interesse 

externo em nossos mercados, e demonstrou que haveria receptividade do Estado se 

tal interesse se concretizasse.  

  Foram aprovadas, posteriormente, emendas constitucionais para facilitar a 

entrada das empresas estrangeiras no país, adaptando-o às novas realidades da 

economia mundial, ou seja, aos tempos da globalização. Houve, então, um poderoso 

volume de investimentos estrangeiros na área produtiva. No setor automobilístico, 

marcas como Peugeot, Citröen, Mitsubishi, Nissan, Land Rover, Audi, Toyota (que 

fabricava jipes), Honda, Mercedes Benz, Dodge-Chrysler, passaram a fabricar seus 

carros no Brasil. No setor de caminhões, a Volkswagen criou uma fábrica em 

Resende, RJ; a Iveco foi para Minas e a Agrale para o Rio Grande do Sul. Em 

Manaus, iniciaram as suas atividades montadoras de motocicletas como Kasinski e 
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Sundwon.  Acreditava-se que a abertura comercial promoveria um grande estímulo à 

produção brasileira, e FHC esperava um aumento da produtividade, que viria como 

consequência do desenvolvimento tecnológico, de maior competitividade e do 

crescimento do investimento externo. Esse primeiro mandato foi marcado pela 

reforma administrativa e previdenciária, com a universalização de critérios de 

equilíbrio fiscal em contas públicas, o saneamento de dívidas passadas, fim do 

monopólio estatal nas áreas de siderurgia, distribuição de energia elétrica e 

telecomunicações com a privatização da Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do 

Rio Doce, Telebrás e Embraer; fim do monopólio da Petrobrás sobre a exploração e 

o refino de petróleo e sobre a exploração de gás natural. As privatizações e outras 

medidas foram duramente contestadas pelos partidos de oposição, principalmente o 

PT, que acusava o governo de defender os interesses do capital estrangeiro, de 

vender “a preço de banana” o patrimônio público para a iniciativa privada, de 

eliminar direitos trabalhistas e de manter uma política econômica que prejudicava os 

mais pobres. Mas a tão condenada política de privatização permitiu que o país se 

modernizasse nas áreas de telefonia, de extração e comercialização de minérios. 

Mas a expansão econômica não encontrou planejamento correto e nem 

investimentos consideráveis no setor de produção de energia que alicerçasse esse 

desenvolvimento, o que provocou racionamento de energia elétrica e fez com que a 

economia sofresse uma leve estagnação. 

          Em 1997, foi aprovada a emenda da reeleição para cargos executivos, para 

tanto, foi necessário que se fizesse uma alteração na Constituição de 1988 

concedendo ao ocupante da presidência o direito de concorrer à reeleição. “Após 

dois anos e três meses de tramitação, a mais polêmica mudança na Constituição 

tinha sido aprovada” (BUENO, op. cit., p.418), o que possibilitou a reeleição do 

próprio FHC. 

         A estabilização dos preços foi também um destaque positivo no governo FHC, 

mas certos desequilíbrios se agravaram, pois, na área da política econômica, 

algumas medidas deveriam ter sido tomadas para garantir a estabilidade do país, 

fortemente inserido nos mercados financeiros internacionais, caso houvesse um 

quadro adverso em outras economias. Como isso não foi feito, diversas crises 

mundiais afetaram a economia do país: crise do México em 1994, crise financeira 

asiática 1997/98, crise financeira russa em 1998, e em 2001, crise argentina e 

atentado terrorista nos Estados Unidos.  
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          O governo de FHC rebateu todas as críticas feitas e demonstrou que os mais 

pobres tinham sido contemplados com uma série de programas sociais de 

transferência de renda como Comunidade Solidária, em 1995, que tinha como 

finalidade enfrentar a fome e a miséria; o Bolsa Alimentação, em 2001, o Bolsa 

Escola, também em 2001, e o vale-gás. Depois esses programas foram unificados e 

acrescidos do Programa Nacional de Acesso à Alimentação e do cadastramento 

único do governo federal, transformados no programa Bolsa Família, na gestão do 

presidente Lula. Avanços significativos foram alcançados nas áreas da educação, da 

saúde (com a distribuição gratuita de medicamentos contra a AIDS e a criação dos 

remédios genéricos, vendidos a preços baixíssimos) e também na questão agrária 

(foi implementado um sólido programa de reforma agrária). Mas isso não foi o 

suficiente para agradar movimentos sociais de ideário comunista, como o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST que promoveu manifestações e 

invasões de propriedades agrárias produtivas e improdutivas. 

          Apesar das críticas e das denúncias de corrupção, o primeiro mandato de 

Fernando Henrique Cardoso terminou com boa aceitação, tanto política quanto 

econômica, em 1998.  

          O segundo mandato teve início em janeiro de 1999 e visava a defender e 

manter a política econômica implantada. Foi, então, implantado o chamado tripé 

macroeconômico, que consistia em um sistema de metas de inflação, câmbio 

flutuante e esforço fiscal, com o objetivo de tentar manter o equilíbrio das contas 

públicas e atrair investimentos estrangeiros para o país. 

  Como o controle de gastos era considerado um dos pontos centrais para a 

manutenção da estabilidade econômica, o governo FHC aprovou, em 2000, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que impedia que prefeitos, governadores e presidente 

gastassem mais do que arrecadavam. 

       Se, no primeiro mandato, o presidente contava com uma ampla rede de 

sustentação parlamentar no Congresso, no segundo, a situação se modificou e o 

Partido dos Trabalhadores liderava a oposição. Contando com uma grande 

militância, articulou movimentos sindicais, sociais e as esquerdas, em geral, e 

formou uma frente de oposição parlamentar. Começaram a pipocar conflitos no 

campo com a invasão de propriedades e sedes de órgãos governamentais pelo 

MST. As centrais sindicais promoveram marchas e manifestações em defesa de 

reajustes salariais. Sem promover as reformas que o país necessitava, Fernando 
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Henrique passou a administrar os rachas que se formavam em sua base de 

sustentação parlamentar.    

         Em 2001, os baixos investimentos e longas estiagens provocaram o colapso 

das usinas hidrelétricas, fazendo o país passar pela sua pior crise energética. Um 

conselho de técnicos foi formado para elaborar um plano que evitasse interrupções 

no fornecimento de energia que ficou conhecido como o “Ministério do Apagão”. 

Foram fixadas taxas de gasto para cada faixa de consumidor, com aumento de 

tarifas e cobrança de multas para quem ultrapassasse o que tinha sido delimitado. A 

população brasileira foi instada a cooperar no sentido de reduzir o consumo, o que 

foi alcançado. 

          Ao final de seu segundo mandato, Fernando Henrique Cardoso precisou 

gerenciar também as crises na economia. Com o dólar em alta, o governo não 

encontrou outra saída senão recorrer a nova ajuda financeira do FMI (Fundo 

Monetário Internacional).  Reuniu, então, os quatro principais candidatos a 

presidência para que se comprometessem a honrar os contratos firmados nos 

últimos oito anos. 

         O governo que se encerrava não tinha tido muito sucesso em termos de 

crescimento do país, e o povo também tinha enfrentado um indesejado 

racionamento de energia elétrica, assim, em outubro de 2002, a oposição, 

finalmente, chegou ao poder e elegeu Luís Inácio Lula da Silva, metalúrgico e líder 

sindical, para presidente da República.    

        Mudanças significativas ocorreram não só no Brasil, mas no cenário mundial. 

Em 1991, os Estados Unidos invadiram o Iraque e teve início a Guerra do Golfo. 

Nesse mesmo ano, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) deixou de 

existir.  

  Em termos de ciência, foram anos de intenso aperfeiçoamento tecnológico. 

Quem nasceu antes de 1994, pode até não acreditar, mas até então, o acesso à 

internet era restrito a militares e pesquisadores. Em 1990, o Ministério da Ciência e 

Tecnologia criou a Rede Nacional de Pesquisa (RNP) com o objetivo de implantar 

uma infraestrutura que tivesse abrangência nacional para os serviços de internet. A 

rede expandiu-se pelo país. Uma novidade: os endereços de e-mail passaram a 

fazer parte do domínio “br.” Em 94, a internet finalmente deslocou-se do meio 

acadêmico e passou a ser comercializada para o público em geral. Sua junção com 

ferramentas como o sistema operacional Windows sedimentou o avanço nesse 
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setor, que se realizou em uma velocidade incrível, fazendo com que equipamentos 

ficassem obsoletos em pouco tempo. 

          A privatização na área da telefonia permitiu um maior acesso aos celulares e 

no campo de eletrônicos, a tecnologia do CD digital foi substituindo o vinil. 

          Em relação ao contexto cultural, na música dos anos 90, duas cantoras se 

destacaram: Marisa Monte e Cássia Eller. Na área do pop-rock, Chico Science 

anunciava, em Pernambuco, o som do Mangue Bit. Apareceram Skank, Cidade 

Negra e seus reggaes, Jota Quest e muitos outros. 

          Tempos de calças bag, de vestido camponesa e da famosa pochete.  O 

mundo passou a ser “uma grande aldeia global” e a cultura jovem da década de 90 

se caracterizou pela luta contra a globalização capitalista.Tempos também de 

consciência ambiental – em 1992, no Rio de Janeiro, realizou-se a Conferência 

Mundial do Meio Ambiente.  

         O Censo Demográfico de 2001, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística  (IBGE), mediu as mudanças ocorridas na década de 90 e constatou que 

as mulheres somavam mais de 40% da população economicamente ativa, embora o 

trabalho feminino ainda se mantivesse majoritariamente em áreas tradicionais. No 

entanto, foram observadas inserções em áreas antes consideradas masculinas 

como Economia, Direito, Administração de Empresas, Engenharia etc. Essa 

ascendente participação no mercado de trabalho exigiu a expansão da escolaridade 

feminina, com o ingresso, cada vez maior, no ensino universitário. 

          O trabalho, tanto de homens quanto de mulheres, sofreu o reflexo das 

profundas mudanças econômicas ocorridas no país durante os anos 90. Até 1997, a 

queda no emprego industrial encontrou compensação no aumento de oferta de 

emprego no comércio e nos serviços. A partir de 97, o desemprego passou a 

aumentar e, consequentemente, houve crescimento da informalidade nas relações 

de trabalho. O que aconteceu não foi uma destruição dos postos de trabalho já 

existentes, mas a geração de novos postos de trabalho é que foi insuficiente para 

absorver a mão de obra que ingressava no mercado. 

          A família continuou sendo uma instituição muito cara aos brasileiros, apesar 

das significativas mudanças sociais ocorridas após o advento da Lei do Divórcio. 

Nos anos 90, a família ainda era nuclear, mas já era observada uma diminuição da 

figura paterna, pelo menos como única fonte mantenedora.   
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          Foi nesse contexto que Ponce e colaboradoras publicaram, em 1999, em São 

Paulo, o livro didático Bem-Vindo! A língua portuguesa no mundo da comunicação.  

 

7. REPRESENTAÇÕES DO TRABALHO EM MATERIAIS DIDÁTICOS DE 

PORTUGUÊS DO BRASIL PARA ESTRANGEIROS: DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO 

CORPUS 

 
Neste capítulo, vamos abordar as representações do trabalho em textos de 

materiais didáticos de Português do Brasil para Estrangeiros editados no Brasil entre 

1948 e 1999, analisando essas representações no conjunto de textos de cada obra, 

levando em conta o espaço e o tempo em que cada material se inscreve.   

 

7.1. A Língua Portuguêsa para Estrangeiros (1948) 

 

Nesta seção, analisaremos nos textos da obra em questão os contextos de 

trabalho e as atividades neles representadas.  

 

7.1.1.Textos e contextos  

 

           O exemplar analisado da obra A Língua Portuguêsa para Estrangeiros, de 

autoria de Hermine Weise Töpker, faz parte da segunda edição, publicada em 1948, 

em São Paulo, pela Melhoramentos.30 O livro de Töpker não constava no rol de 

materiais didáticos rotineiramente mencionados na literatura da área de PBE até ser 

descrito por Júdice e Almeida (2006) e depois ter sido novamente objeto de 

pesquisa e de novas publicações (Júdice, 2007; Júdice,  2010).   

          Na capa do volume analisado, simples e sem ilustrações, há informação sobre 

a presença de um amplo vocabulário em português, alemão, inglês, francês e 

italiano, o que sinaliza que a obra destinava-se a um público bastante diversificado – 

“a todos os estrangeiros” e de “qualquer nacionalidade”, como está dito na frase 

inicial e na final do Prefácio.  

          Apesar de apresentar uma abordagem de ensino focada, sobretudo, na 

gramática e no vocabulário, a autora, ainda no Prefácio, explica que o livro “ensina a 

                                                 
30 Há registro de uma edição de 1942.Ver Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional – Revista da 
Semana.    
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falar a linguagem prática”, ou seja, já existe alguma preocupação em apresentar os 

contextos de uso da língua, o que pode ser atestado pela presença de gêneros 

como cartas e anúncios.  

Ainda no Prefácio, a autora destaca a utilidade da obra para profissionais de 

diversas áreas, exemplificando com as lições que focalizam, entre outras, atividades 

médicas e comerciais.  

           Fixando-nos no conjunto das 60 lições contidas no livro, observamos que 

todas são compostas, exclusivamente, de textos verbais. De cada lição consta um 

texto base que serve de referência para a apresentação de componentes linguísticos 

e culturais, para a exploração de tópicos gramaticais e vocabulário, para exercícios 

de repetição referentes às noções trabalhadas e perguntas focadas na compreensão 

do texto. As lições podem ainda apresentar textos adicionais.  

 Entre os textos verbais encontrados nas 60 lições do livro didático A Língua 

Portuguêsa para Estrangeiros, a maioria parece ter sido criada pela autora. Dentre 

eles, muitos focalizam o cotidiano de uma família brasileira que vive em de São 

Paulo, alguns trazem informações sobre a História e a Geografia do Brasil, outros 

constituem textos de anedotas, “causos” e adivinhações e outros ainda constituem 

representações de catálogos, cartas comerciais, publicidades e anúncios que 

circulavam na década de 40.  

Os textos que não foram criados pela autora, de autoria de Vicente de 

Carvalho, Visconde de Taunay, José de Alencar, Casimiro de Abreu, Coelho Neto, 

Gonçalves Dias e de Vital Brasil, não se mostraram relevantes para nossa pesquisa 

por não trazerem representações do trabalho no Brasil dos anos 40.  

 No conjunto dos textos da obra em questão, encontramos 24 que contêm 

representações do trabalho no contexto brasileiro e que, por esse motivo, foram 

incluídos em nosso corpus. As representações do trabalho analisadas estavam 

inscritas nos textos de diferentes formas: a) relacionadas a figura de um 

personagem cujas falas são registradas em uma lição (ex.: o caixeiro, na Lição 21); 

na figura de um personagem descrito pela autora em determinada situação 

representada na lição (ex.: os feirantes, na Lição 12; a arrumadeira, na Lição 34); 

em enumerações sobre de tipos profissionais e de suas atividades (ex.: Lição 43 – O 

que os diferentes artífices fazem; Lição 44 – Os especialistas); em caracterizações 

de determinadas categorias profissionais presentes em textos de anúncios e cartas 

(ex.: auxiliar de escritório e  técnico de rádio, na Lição 28) .     
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Segue-se a listagem das lições da obra de Töpker em que encontramos 

essas representações do universo da trabalho brasileiro contemporâneo a ela: 

 

Lição 5 ( p. 25) – Como Osvaldo Prado passa o dia  

Lição 7 (p. 30) –  Uma anedota para contar  

Lição 10 (p. 88) – A feira 

Lição 11 (p. 41) – A feira (Continuação)  

Lição 12 (p. 43) – A feira (Conclusão)  

Lição 13 (p. 46) – Joãozinho vai a Santos 

Lição 20 (p. 66) – A senhora Prado faz compras  

Lição 21 (p. 68) – Perguntas e respostas- Na loja de calçados – Na loja de 

fazendas 

Lição 22 (p. 72) – Perguntas e respostas – Em casa da costureira – Em casa 

da modista – Em casa do sapateiro  

Lição 23 (p. 75) – O catálogo da casa X 

Lição 24 (p. 78) – Diversos anúncios 

Lição 25 (p. 81) – Cartas comerciais [funcionários de seguradora e de banco]  

Lição 26 (p. 84) – [Cartas de funcionários de bancos]  

Lição 27 (p. 87) – Cartas a respeito de empregos – Diversos anúncios  

Lição 28 (p. 91) – Anúncios  

Lição 31 (p. 104) – O Sr. Prado fala com o gerente do hotel – I  

Lição 32 (p. 108) – O Sr. Prado fala com o gerente do hotel – I I 

Lição 34 (p. 115) – A sala de estar e os terraços da residência do Sr. Prado 

Lição 35 (p. 118) – A sala de jantar da família Prado  

Lição 37 (p. 125) – O escritório do Sr. Prado 

Lição 43-(p. 143) – O que os diferentes artífices fazem  

Lição 44 (p. 146) – Os especialistas  

Lição 46,47,48  (p. 52-158) – Os dois compadres – I, II, III   

Lição 49 (p. 160) – Artigos de farmácia, drogaria e loja de ferragens. 

 

Passamos a descrever brevemente e analisar os textos acima listados:  

 

 Lição 5 – Como Osvaldo Prado passa o dia  
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  O primeiro texto do corpus parece ter sido criado pela autora do livro para  

ensinar aos estrangeiros os cumprimentos em contexto familiar e o léxico relativo às 

atividades cotidianas e às refeições. Tem como título Como Osvaldo Prado passa o 

dia e descreve a rotina de um adolescente, o primogênito de uma família paulista 

nuclear, tradicional e de classe média alta.  

  Töpker escolheu como fio condutor da maioria das lições do livro analisado 

alguns flashes da vida cotidiana de uma família brasileira, sinalizando a sua 

importância como unidade referencial através da qual se legitimava a reprodução 

biológica, organizavam-se os valores e as relações sociais. Na época da edição do 

livro, a organização familiar brasileira remetia a um modelo com características 

patriarcais e tendências conservadoras. O desenvolvimento da economia industrial 

no Sudeste já havia dado início a uma transformação na dinâmica familiar, fazendo 

com que a família se nuclearizasse, pois o comum até então eram famílias 

estendidas.  

  A família representada por Töpker chama-se Prado (sobrenome de uma 

famosa família da elite paulista do século XIX) e foi apresentada no contexto da 

cidade de São Paulo, que, na década de 40, tinha sofrido profundas modificações 

causadas pelo intenso processo de urbanização e pelo crescimento do seu parque 

industrial. Essas  mudanças geraram  um aumento significativo da população 

urbana, e como consequência, a expansão do comércio e dos serviços.   

  Nesta lição, o pai e provedor da família em foco, Sr. Prado, é representado 

como um profissional cujo espaço de trabalho é um escritório, nada mais sendo 

informado no texto em foco acerca do tipo de atividade que  executa. A mãe surge 

apenas dialogando e acompanhando os filhos, o que faz o leitor criar a expectativa 

de que seja dona de casa, como a maior parte das mulheres de classe média na 

época.  

    

 Lição 7 – Uma anedota para contar 

         

  Na sétima lição, encontramos um texto do gênero anedota, que 

provavelmente circulava na época. Trata-se do personagem pouco inteligente, 

Joaquim, que quer comprar uma bomba para tirar água de um poço. Na anedota, o 

trabalhador brasileiro está representado como um negociante, provavelmente 

proprietário da loja de ferragens, cioso da qualidade dos produtos e serviços que 
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oferece. Na lição 49, esse tipo de estabelecimento comercial é de novo focalizado, 

porém com o objetivo de explorar o vocabulário relativo a ferramentas e materiais 

disponíveis em estabelecimentos desse tipo. 

  

 

 Lição 10 – A feira 

  

         A lição enfoca o espaço da feira livre, que ocorria, segundo a autora, todos os 

dias na cidade de São Paulo, cada um deles em um bairro. As feiras livres sempre 

foram consideradas no Brasil como um serviço de utilidade pública, no qual 

pequenos comerciantes, donos de seu próprio negócio, vendem gêneros e produtos 

básicos. De acordo com Sato (2007, p.99), que aborda esse tipo de trabalho no 

artigo Processos cotidianos de organização do trabalho nas feiras livres, estas se 

caracterizam por “mesclar relações de trabalho com as de vizinhança e de amizade.”  

        No texto dessa lição, quem vai à feira é a personagem Sra. Maria Prado, 

mulher do Sr. Antonio Prado, que, duas vezes por semana, realiza esse trabalho 

acompanhada por sua empregada doméstica.  

Já que uma das intenções de Töpker no texto da Lição 10 parece ser abordar 

detalhadamente o léxico relativo aos gêneros alimentícios vendidos neste tipo de 

comércio (frutas, legumes, verduras, peixes, aves, carnes, cereais, temperos, 

bebidas etc.), a ênfase está nos produtos alimentares e não nos trabalhadores da 

feira-livre (só mencionados nos dois textos que dão continuidade a este). Mas, 

mesmo assim, encontramos no texto uma breve referência a outros tipos de trabalho 

o de dona de casa e o de empregada doméstica. 

   Desde o período colonial, o trabalho doméstico esteve presente na casa de 

um grande número de famílias brasileiras. As atividades desenvolvidas no interior 

das casas sempre foram uma obrigação essencialmente feminina. Quando o 

trabalho deixou de ser escravo e passou a ser remunerado, assumiu um papel 

importante na absorção de mulheres pobres e com baixo nível de escolarização, 

muitas vindas do nordeste ou de pequenas cidades do interior. Pinto, em 2012, no 

ensaio Mulher negra e o emprego doméstico: a travessia pelo século XX e as novas 

perspectivas para o XXI, ao discorrer sobre a presença relevante da mulher negra 

no mercado de trabalho doméstico, assinala que as relações sociais de produção no 
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Brasil refletem um caráter sexista e racista, o que torna vulneráveis tanto as 

mulheres em geral quanto os negros. 

        Nas décadas anteriores a 1948, ano de edição do manual analisado, o 

excesso de mão de obra imigrante chegada em São Paulo forçava muitas 

estrangeiras a se oferecerem para fazer o serviço doméstico, o que fez delas mão 

de obra cobiçada por apresentar melhor preparo. O estudo enfatiza também o 

racismo explícito existente na época, pois os serviçais negros eram discriminados 

pelas patroas paulistanas, que evitavam empregá-los. 

 

 Lição 11 – A feira (Continuação)  

 

  Esta lição dá prosseguimento à lição anterior, focalizando o universo da feira 

com seus produtos, passando, porém, a registrar no texto representações dos 

trabalhadores e trabalhadoras que atuam nesse espaço. Além de citar outras 

barracas existentes na feira, como a de laticínios, a de café em pó, a de ovos, a de 

carnes defumadas (todas as espécies de frios e banha) e as de flores e plantas, 

Töpker menciona os trabalhadores ambulantes que vendiam as mercadorias mais 

diversas e carregadores de compras que, munidos de cestos grandes ou pequenos, 

podiam levá-las até a residência dos fregueses ou até um ponto qualquer, 

dependendo da negociação feita. A autora destaca que algumas donas de casa 

dispensavam os carregadores, pois iam fazer suas compras de automóvel.  

  No final desta lição, a autora destaca, na feira, em meio ao grande vozerio, os 

pregões dos vendedores e vendedoras chamando a atenção para a qualidade e o 

preço de seus produtos e para a rapidez de seu serviço.  

Sato (2007, p. 97) destaca o caráter lúdico da feira livre, que justifica a 

convivência das brincadeiras, dos chistes e da informalidade reinante com as regras 

de civilidade impostas pela sociedade. Naquele espaço delimitado na rua, arma-se 

uma realidade própria: as inúmeras barracas funcionam simultaneamente como 

balcão de vendas e como vitrine, onde o comerciante apresenta sua mercadoria. É o 

senso estético do feirante que direciona a arrumação dos produtos, o que não deixa 

de ser uma estratégia de marketing, pois o objetivo é atrair o olhar e o desejo de 

quem passa. Para tanto, esse comerciante também lança mão de outros artifícios, 

como o gestual e a propaganda feita em voz alta, o que transforma a feira em um 

local de intenso burburinho. Para Sato, feira é sinônimo de festa, o que tem raízes 
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em sua remota tradição ibérica, quando, além de mercado, também era um 

acontecimento social.  

        

 Lição 12 – A feira (Conclusão)  

 

  Nesta lição, encontra-se a conclusão do tópico A Feira (ANEXO A) . O foco da 

descrição da autora incide sobre as condições do cotidiano de trabalho dos 

feirantes, destacando sua pobreza, a precariedade de suas barracas, que não os 

abrigam adequadamente do sol e da chuva, expondo-os a doenças e estragando 

seus produtos. No caso das feirantes do sexo feminino, dá destaque especial ao fato 

de não terem com quem deixar suas crianças, o que as obriga a levar seus bebês 

para a feira, colocando-os perto das barracas, dentro de caixas de madeira, que 

faziam as vezes de berços improvisados. Na frase final da lição, a autora contrapõe 

o cotidiano das crianças das feirantes com aquele dos filhos das freguesas de classe 

média como a Sra. Prado, que aguardam contentes em casa a volta das mães com 

as compras.   

  

 Lição 13 – Joãozinho vai a Santos 

 

  Esta lição faz uma curta menção ao trabalho, desta vez do Sr. Silva, primo do 

Sr. Prado, que vai a Santos  para liquidar alguns negócios e aproveita a viagem para 

ir à praia com a família.   

 

 Lição 20 – A senhora Prado faz compras  

 

         No texto A Sra. Prado faz compras, a personagem em questão surge mais 

uma vez em seu trabalho de cuidar da família, agora não mais em relação à compra 

da alimentação de todos, mas no que diz respeito à aquisição de vestimentas e 

calçados para seus filhos.  

  A personagem em foco tem sempre que ir à cidade, ou seja, ao centro, para 

fazer compras. No texto, ela vai com seus filhos a muitas lojas: à loja de calçados e 

à loja de fazendas, onde é atendida por caixeiros (denominação usada, na época, 

para designar os balconistas), representados como sendo masculino. A Sra. Prado 
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vai ainda à casa da modista e da costureira, profissões que em nosso contexto são 

tipicamente femininas, e, depois, na casa do sapateiro.    

  A profissão de modista foi bastante requisitada no novo contexto de riqueza 

paulista advindo da industrialização. Maleronka (2007), em livro intitulado Fazer 

roupa virou moda: um figurino da ocupação da mulher, debruça-se sobre o universo 

de trabalho das costureiras e também das operárias de fábricas têxteis de São Paulo 

entre os anos 20 e 40. A autora percebeu que o consumo de moda produziu uma 

relação entre essas duas categorias de trabalhadoras, e tornou-se um estímulo tanto 

para o florescimento de oficinas quanto de fábricas de tecidos.  

         Os anos 1930 marcaram a chegada a São Paulo de muitas estrangeiras com 

capital suficiente para abrir seus ateliês, o que foi bastante interessante para mudar 

a postura da elite paulistana que só consumia artigos importados e não dava o 

menor valor ao que era fabricado no país. Como as novas ricas tentavam imitar o 

estilo de vida das mulheres das classes mais altas, na década de 40, o consumo de 

roupas transformou o ofício das modistas em item socialmente muito valorizado. 

       Ser modista era chique e o status da profissão era superior ao da costureira. 

O texto relata que a modista procurada pelo personagem Sra. Prado trabalhava, 

especificamente, com chapéus, acessórios muito em voga na época em que o 

manual foi editado. 

           O outro trabalhador mencionado neste texto de Töpker é o sapateiro, 

atividade na época exercida por trabalhadores do sexo masculino e atualmente em 

vias de extinção. Como os calçados eram caros, as pessoas optavam por consertá-

los e não, como acontece hoje em dia, por comprar outros.   

           

 Lição 21 – Perguntas e respostas: Na loja de calçados – Na loja 

de fazendas 

 

          Esta lição compreende dois diálogos travados entre a personagem Sra. Prado 

e os caixeiros (vendedores) da loja de calçados e da loja de tecidos.  

   A primeira loja visitada foi a de calçados. O que o personagem Sra. Prado 

desejava era um sapato moderno e de qualidade, que depois de algumas 

reclamações sobre o custo do produto, acabou sendo comprado, pois o caixeiro 

informou que o preço era fixo. O mesmo aconteceu na loja de fazendas. O 

personagem Sra. Prado desejava comprar uma seda boa, de última moda, e 
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fazendas grossas para aventais. Ao trazer a seda, o caixeiro se viu em maus 

lençóis, pois o preço também não agradou. Depois de regatear, o personagem Sra. 

Prado conseguiu um abatimento.  Pacto aceito, fazenda comprada. Interessante 

observar na atividade de compra e venda a progressiva substituição da prática de 

pechinchar pela de estabelecimento de preços fixos.  

          Edmundo (1957), descreve o caixeiro geralmente como imigrante, muito 

trabalhador, que aprende na prática a arte da venda. Muitos se tornaram 

interesseiros, ou seja, com interesse naquele tipo de negócio. Depois de muito 

trabalho, conseguiam abrir algo próprio. Eram pessoas de classe baixa, mas que se 

consideravam diferentes dos operários, pelas roupas que vestiam, pela melhor 

instrução que tinham (alguns com bom letramento) e pelas relações de trabalho 

estabelecidas com os patrões. Estas eram baseadas no paternalismo, o que lhes 

permitia ter algumas de suas reivindicações atendidas. 

         Esses diálogos entre dona de casa e vendedor parecem ter sido criados pela 

autora para mostrar aos estrangeiros o que era pechinchar, focalizando os aspectos 

culturais e linguísticos implicados nessa prática de compra e venda.   

 

 Lição 22 – Perguntas e respostas: Em casa da modista – Em casa 

do sapateiro  

 

  Nesta lição, os personagens representados como costureira e sapateiro 

voltam à cena, vendendo seus serviços para a Sra. Prado, que também compra 

produtos na casa da modista.  A dona de casa continua realizando seu trabalho  de 

cuidar dos seus, no caso, providenciando roupas e calçados adequados para a 

família.      

  Nessa prática social de compra e venda, focalizam-se as ações de escolher, 

encomendar, fixar prazo e local para entrega e estabelecer uma forma de 

pagamento. 

 

 Lição 23 – O catálogo da Casa X 

  

  Nesta lição, não há a configuração de trabalhador nem de suas atividades, 

mas o texto Catálogo da Casa X apresenta produtos e serviços oferecidos por um 

estabelecimento comercial com confecção própria, mencionando uma ampla gama 



96 

de artigos oferecidos aos clientes da capital e do interior, como vestuário de homem, 

mulher e bebê e artigos de cama, mesa e banho, confeccionados em tecidos 

variados (alguns importados) e ainda acessórios de diversos tipos. A variedade de 

produtos revela o crescimento da Indústria de bens de consumo e das atividades 

comerciais na cidade de São Paulo.   

 

 Lição 24 – Diversos anúncios – Quinzena do povo – Instituto de 

Beleza A 

 

  Na primeira parte da lição, observa-se um texto que representa uma  

campanha promocional de uma loja que vende roupas, calçados e produtos de 

beleza.   

  Já na segunda parte, encontramos a representação de um anúncio de 

instituto de beleza que conta com uma hábil penteadora e cabeleireira, que oferece 

seus serviços a senhoras e senhoritas.  Menciona-se ainda que a profissional que 

oferece seus serviços é assistida por “competentes oficiais” que contribuem para dar 

ao eficiente trabalho maior rapidez.   

  Alguns ofícios, como os de penteadora e cabeleireira eram, naquela  época, 

aprendidos na prática – observando-se os que já eram profissionais realizando seu 

trabalho. Houve um tempo em que as aprendizes pagavam para aprender (isso 

ocorria também em oficinas de costura, alfaiatarias, padarias, sapatarias), pois as 

escolas técnicas só surgiram com Getúlio Vargas.  

  Com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), essas regras de 

aprendizagem, baseadas em observação e prática, foram caindo em desuso. As 

primeiras escolas técnicas surgiram em 42, mas de acordo com Mautner (2001, 

p.41) “o capricho e o cuidado pessoal na formação de cada futuro profissional 

perderam-se”. De forma saudosista, essa autora destaca que “[...] nas oficinas 

predominava um clima afetivo, quase familiar, em que o erro era natural e corrigido 

de forma amorosa”.  

 

 Lição 25 – Cartas comerciais  

 

  Nesta lição, podem ser observados, entre outros, textos que constituem 

modelos de cartas comerciais assinadas por personagens representados como  
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bancários e funcionários de seguradoras a seus clientes.  Júdice (2007) chama a 

atenção para o fato de haver, entre as cartas comerciais representadas por Töpker 

em seu livro de português para estrangeiros editado nos anos 40, o  predomínio de 

correspondência bancária, destacando que, na época, o setor bancário passava por 

um processo de dinamização, por haver por parte do governo, interesse em 

transformá-lo em  esteio da produção nacional.  

 

 Lição 26 – Sem título  

 

  Esta lição dá prosseguimento a representações de correspondência em 

contexto de trabalho bancário.  .   

 Lição 27 – Cartas a respeito de empregos – Diversos anúncios: 

empregados se oferecem  

 

          Neste texto, encontramos, em uma representação de correspondência, a 

referência a um trabalhador representado como guarda-livros. O guarda-livros era o 

profissional que tinha atribuições semelhantes às de um contador, na atualidade, 

mas sem a formalização dos estudos hoje existente. Dele, geralmente, além dos 

conhecimentos de contabilidade, esperava-se uma boa caligrafia e conhecimentos 

de datilografia. Era um trabalho masculino. 

          Na mesma lição, a autora também apresentou alguns anúncios por ela 

elaborados nos moldes que tinha esse gênero nos anos 40. Nesses textos, 

possivelmente criados por ela, é possível observarmos características que 

certamente eram socialmente valorizadas na época para cada tipo de profissional 

representado.  

  O primeiro anúncio é de um personagem de sexo feminino que se oferece 

para ser caixa. Trata-se do trabalhador responsável pelo fluxo de entrada e saída de 

dinheiro ou cheques em estabelecimentos comerciais. É um tipo de atividade que 

exige, além de atenção e prática, um caráter firme e honesto. Nos anos 40, parece 

que para trabalhar como caixa, o empregado precisava ter um fiador idôneo, pois em 

caso de roubo ou qualquer outro tipo de desvio, o fiador se responsabilizaria. 

          Outra representação de profissional, também do sexo feminino, registrada 

nesta lição, é a de uma secretária que oferece seu trabalho. Neves (2007, p. 16) 

observa que a função de secretária assumiu conotações e denominações diversas 
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como auxiliar de escritório, assistente pessoal etc., sendo considerada feminina, 

talvez por ser uma prestação de serviço. A profissão só foi regulamentada em 1985. 

           Há também representações de anúncios de trabalhadores que oferecem seus 

serviços: guarda-livros; rapaz interessado em serviços gerais de escritório, 

contabilidade e publicidade; perito contador interessado em fazer escritas avulsas; 

vendedor de tintas e produtos químicos, que se apresenta como muito ativo e 

possuidor de uma ampla rede de relações na Capital e no interior e, além disso, 

possuindo um diferencial bastante interessante: tinha seu próprio carro, numa época 

em que os automóveis eram importados e poucos poderiam tê-los.  

 

 Lição 28 – Anúncios 

 

Novamente anúncios, porém dessa vez de empregados procurados.   

Precisa-se de datilógrafo, esteno-datilógrafa, auxiliar de escritório, secretária 

bilíngue.  Já existiu um tempo em que ter um curso de datilografia, de estenografia, 

conhecer uma outra língua além da sua eram diferenciais que permitiam melhor 

inserção em um mercado de trabalho que se expandia em função da aceleração do 

processo de urbanização e modernização vivido pelo país. Em muitas empresas, as 

mulheres ocupavam esses postos de trabalho.   

         Um outro texto de anúncio criado pela autora registra a procura de outro tipo 

de profissional: o camiseiro (no caso, hábil no corte de camisas, pijamas e roupa 

branca para homens). Observando-se o texto do catálogo da Casa X, na lição 23, e 

o anúncio de promoções de vendas de vestuário, na lição 24, fica clara a 

necessidade desse tipo de profissional para a confecção de vestuário.   

           Registre-se ainda a representação de anúncio de procura por técnicos de 

rádio para ocupar um “posto permanente” em uma “grande companhia”, destacando 

que é um lugar de futuro. Durante os anos 40, o rádio se tornou um veículo muito 

importante de comunicação de massa, com penetração em todas as camadas 

sociais brasileiras. As pessoas que sabiam consertá-los eram técnicos bem 

requisitados no mercado de trabalho. Era uma atividade tipicamente masculina. 

          O último anúncio é para correntista, com prática em serviços de banco, e para 

guarda-livros.  Em relação ao serviço bancário, foi possível saber que até a década 

de 20, os registros e as contas de juros eram feitos manualmente. Com a 

intensificação das transações financeiras, a partir de 30, e com os processos de 
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urbanização e industrialização promovidos pela era Vargas, em  40, introduziram-se 

máquinas para a realização dos registros bancários, dando início à divisão de 

funções. A organização do trabalho bancário sofreu influência direta do padrão 

fordista/taylorista, que foi adaptado para o setor.      Ao adotar a chamada 

“organização racional do trabalho”, o que os banqueiros pretendiam era maior 

produtividade por parte do funcionário e menores custos para o banco.  Em relação 

à cidade de São Paulo, que, na década de 40, já era um centro industrial promissor, 

o anúncio da obra de Töpker não reflete as mudanças tecnológicas verificadas  

nesse setor. 

      

 Lição 31 – O Sr. Prado fala com o gerente do hotel – I 

        

   Na trigésima primeira lição, os personagens da família Prado viajam para o 

Rio de Janeiro, cidade que na obra de Töpker surge como um espaço de lazer. 

Apresenta-se um diálogo ocorrido entre o personagem Sr. Prado e o um trabalhador 

da área de hotelaria – o gerente do hotel onde a família se hospeda. Esse 

profissional é mostrado com atuação em vários setores: recebe os hóspedes, mostra 

o apartamento, explica o funcionamento dos serviços e apresenta o custo das 

diárias.  

  Na década de 40, no Rio, onde os personagens se encontravam, os hotéis 

eram, normalmente, de pequeno porte. Muitos eram negócios de família, construídos 

e administrados pelos proprietários.  

 

 Lição 32 – O Sr. Prado fala com o gerente do hotel – II 

 

          Esta lição constitui uma continuação da anterior. No texto do diálogo nela 

presente, o personagem Sr.Prado ainda conversa com o personagem gerente do 

hotel. Se antes a autora criou um diálogo para destacar para o estrangeiro o script 

relativo à chegada a um hotel, nessa segunda abordagem, ela apresenta o quadro 

de funcionários que o estabelecimento disponibiliza para prestar serviços aos 

hóspedes. O texto cita a arrumadeira, trabalhadora que fazia a limpeza e a 

arrumação dos apartamentos durante a permanência dos hóspedes e após a sua 

saída. A extensão do trabalho parecia não ficar restrita aos apartamentos. As 

arrumadeiras faziam a limpeza e arrumação de todo o hotel. Eram mulheres que 



100 

aprendiam na prática, com baixo grau de instrução, podendo ser consideradas como 

mão de obra desqualificada para esse tipo de serviço. Segundo o Censo 

Demográfico (IBGE) de 1970, nos anos 40, 42,6% de mulheres trabalhavam no setor 

terciário da economia, que engloba a prestação de serviços.  

           O texto menciona ainda dois personagens representados como porteiro e 

como criado. No que se refere ao criado, era uma espécie de faz-tudo. Limpava 

sapato, levava ternos para a lavanderia (que não pertencia ao hotel) e para a casa 

da engomadeira (o que evidencia que esses setores ainda não existiam em hotéis 

pequenos e médios) e levava a bagagem dos hóspedes.  

 

 Lição 34 – A sala de estar e os terraços da residência do Sr. Prado  

  

  Nesta lição, observa-se, a partir de uma alusão à compra de uma enceradeira 

e de um aspirador pelo personagem Sr. Prado e à consequente satisfação da 

personagem arrumadeira com essa aquisição, o registro da entrada dos 

eletrodomésticos nas casas de classe média urbana brasileira, facilitando o trabalho 

das donas de casa e das empregadas.   

 

 Lição 35 – A sala de jantar da família Prado 

 

       O texto remete novamente às trabalhadoras domésticas. Há nesta lição 

alusões ao trabalho de dois tipos de empregadas domésticas – copeira e cozinheira.  

  A copeira, apresentada em sua função de preparar uma bela mesa de 

refeição para a família, pertencia a uma categoria de domésticas que encontravam 

postos de trabalho apenas em casas de família de classe média alta e classe alta. 

Em casas muito elegantes, elas deveriam saber relacionar as bebidas aos copos 

apropriados, e decorar as mesas, se preciso fosse. Já a cozinheira, representada 

como ótima profissional, pertencia a uma categoria de trabalhadoras presentes em 

praticamente todas as casas de classe média da época. Apresentada, porém, como 

ótima profissional, deveria saber preparar pratos diversos tanto no forno quanto no 

fogão e preparar cardápios para  ocasiões especiais.  

  A mão de obra feminina brasileira, pouco escolarizada ou sem escolaridade, 

era e ainda é, embora em menor escala, absorvida por esse segmento,  que abriga 

um grande número de trabalhadoras. Por se tratar de atividade realizada no interior 
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do lar, a relação entre empregado e empregador, no Brasil, normalmente, torna-se 

familiar, descaracterizando o caráter profissional que deveria acompanhar tal 

ocupação. A presença regular dessa trabalhadora nas casas brasileiras e a 

informalidade que marca essa relação tornou-se um ponto de estranheza para 

estrangeiros de culturas que não vivenciam esta realidade. 

 

 Lição 37 – O escritório do Sr. Prado  

 

  O texto foi elaborado pela autora para ensinar o léxico relativo a profissionais, 

equipamentos e materiais encontrados em um escritório, no caso de importação e 

exportação.  

          O personagem Sr. Prado trabalha no centro da cidade e é  o empregador de 

vários funcionários representados como: guarda-livros, perito contador, 

correspondente, vendedor, auxiliar de escritório, secretária, datilógrafa, caixa, 

esteno-datilógrafo, cobrador, aprendiz, porteiro e menino para todos os serviços. 

         Em relação aos profissionais de contabilidade representados no texto como 

guarda-livros e perito-contador, estes tiveram suas profissões regulamentadas por 

um decreto (20.158) de 1931, no governo Vargas, que organizou o ensino comercial. 

Para exercer as atividades de guarda-livros e de perito-contador era necessário 

fazer um curso propedêutico e um curso técnico. O curso técnico de guarda livros 

estabelecia dois anos de estudos e o de perito-contador, três anos, com formação 

específica mais completa. 

  Em relação às outras funções elencadas nessa lição, muitas já foram 

mencionadas atuando em outros espaços. Vamos nos deter em uma delas – menino 

para todos os serviços – que merece comentário em função da época em que o livro 

foi editado.  

  No Brasil, o trabalho do menor sempre foi utilizado, principalmente em 

fábricas, escritórios e serviços domésticos. O trabalho dos menores e também das 

mulheres foi regulamentado pela Constituição de 34, no governo Vargas, 

constituindo uma de suas principais contribuições à legislação trabalhista.  

            

 Lição 43 – O que os diferentes artífices fazem 
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  Nesta lição, encontramos menção ao trabalho de vários artífices e aos 

produtos por eles elaborados na década de 40. Assim, a autora apresentava esses 

profissionais aos aprendizes estrangeiros: o marceneiro faz “todas as espécies de 

móveis”. O carpinteiro faz “serviços de madeira para qualquer obra.” O funileiro faz 

panelas, funis, baldes, formas para bolos, e “outros objetos de folha de flandres”.  

  Destaque-se que o serviço de funilaria também foi bastante exercido por 

imigrantes italianos. Alguns já haviam sido operários nas indústrias italianas e 

tinham noções de técnicas industriais. Com o fim da predominância das lavouras de 

café, eles se deslocaram para a capital em busca de trabalho nas indústrias. Muitos 

ensinaram seus filhos a trabalhar com o flandres, e assim, ganhavam a vida como 

funileiros, fabricando e consertando utensílios domésticos. Alguns prestavam serviço 

na rua, e outros, mais requisitados, acabavam abrindo seus próprios negócios. 

Depois que esses utensílios começaram a ser produzidos de forma industrial, o 

campo de atividade para o funileiro foi acabando, e a funilaria, atualmente, é 

exercida no fabrico e reparo de peças da indústria automobilística. 

         O pintor tem como tarefa pintar paredes, e o pedreiro fazer as construções. O 

serralheiro faz fechaduras, chaves, grades, portões e outros serviços com ferro. O 

ferreiro, por seu turno, dedicava-se a um labor que sempre foi considerado de 

grande utilidade, principalmente, no meio rural. Sua arte, na maior parte das vezes, 

era passada de pai para filho. 

        O texto de Töpker informa que o mecânico conserta máquinas. Porém, 

dependendo de onde trabalhasse, poderia se dedicar ao fabrico de peças como 

arados, máquinas têxteis, geradores elétricos etc., que eram produzidos em 

pequenas oficinas mecânicas. O Brasil passou a fabricar bens de produção durante 

a Segunda Guerra Mundial, por causa das dificuldades de importação, o que 

impulsionou o desenvolvimento da indústria mecânica.  

          O sapateiro, segundo a autora, faz e conserta sapatos. O padeiro faz “pão, 

biscoitos e doces”, o que, de acordo com o texto, parece ser de praxe para todas as 

situações. Mas biscoitos e doces faziam parte do setor de confeitaria, ao padeiro 

cabendo sobretudo a feitura do pão – o que já consumia muito do seu tempo.  As 

padarias de então eram negócios que pertenciam, principalmente, a imigrantes 

portugueses. O pão não era vendido apenas na padaria, pois havia o serviço de 

entrega em domicílio. Era um trabalho árduo e penoso que envolvia muitas horas de 

trabalho, e era executado por homens. Fazer o pão exigia certos conhecimentos 
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como o preparo e manuseio da massa, e saber o seu ponto ideal. Em padarias 

grandes, o forneiro colocava a lenha e acendia o forno de barro. Pela experiência, 

ele sabia a temperatura certa para botar e retirar o pão, pois este tipo de forno não 

possuía termômetro. Em padarias pequenas, todo o trabalho ficava sob o controle 

do padeiro. Eram jornadas longas de trabalho, que “começava às 18 horas com o 

preparo da massa, estendia-se por toda a noite, já que às 4:30 horas o pão deveria 

estar pronto para a venda” (MATOS, 2009, p. 425). Os pães tinham que ser feitos 

todos os dias, o que não permitia que os padeiros tivessem muitas horas para 

descanso. Por isso, essa atividade gerou greves e reivindicações por melhoria de 

condições de trabalho.  

          O confeiteiro trabalhava em confeitarias ou até nas grandes padarias, fazendo 

doces, bolos finos e tortas. Entre as décadas de 40 e 50, o bairro do Brás possuía 

boas confeitarias e restaurantes, o que atraía as famílias ricas dos bairros dos 

Jardins, Pacaembu e Higienópolis. 

      O moleiro “mói o trigo”. A atividade do moleiro foi desaparecendo com a 

industrialização. Na década de 40, o trigo fazia parte da pauta de produtos 

importados pelo governo brasileiro, pois, de acordo com o SEP31, citado por Villela e 

Suzigan (1973, p.226), o país cultivava apenas 2,1% do trigo consumido. A literatura 

especializada cita que havia moinhos em São Paulo durante os anos 30, sem 

referências à década de 40. Poderia ser que em algumas cidades do Sul, no interior 

do estado de São Paulo ou até mesmo na periferia da capital, existissem alguns 

moinhos para consumo próprio. Mas, além do trigo, havia também o fubá, o milho 

moído, de largo consumo, principalmente, nas mesas mais pobres. 

          O chapeleiro confeccionava chapéus novos e reformava os velhos. Esse foi 

um tempo em que os chapéus estavam na moda tanto para homens quanto para 

mulheres e crianças. 

          O texto informa que “o relojoeiro faz, conserta e vende relógios”.         

Certamente ao dar esta informação, a autora quis ensinar aos aprendizes  quais 

eram as atividades que um relojoeiro poderia executar. A relojoaria é uma arte 

clássica exercida, no passado, por um artesão solitário. O ofício do relojoeiro era 

aprendido na prática, pelo menos, no Brasil de então. Primeiro começava como 

aprendiz, atividade não remunerada, e o fazia bem jovem.  Mas, nas referências ao 

                                                 
31 SEP – Serviço de Estatística da Produção, Ministério da Agricultura. 



104 

trabalho executado por relojoeiros brasileiros, não foram encontradas alusões à 

fabricação de relógios. Parece que, por aqui, eles consertavam os modelos de 

corda, em uso na época. Quanto à venda, é possível ter acontecido, pois muitos 

relojoeiros eram donos de lojas de joias, onde os relógios eram, normalmente, 

vendidos.   

         O peleiro era um artífice que trabalhava com peles, sendo, por isso, 

conhecedor das mesmas. Ele preparava e vendia as peles que seriam 

transformadas pelas costureiras em casacos, golas e outros.  

         O torneiro trabalha com o torno que é uma máquina que permite cortar e dar 

forma a peças de materiais diversos. Por isso, seu trabalho era muito conceituado 

nas oficinas mecânicas. Nas grandes indústrias, como as têxteis, eram 

trabalhadores mais valorizados do que aqueles que trabalhavam na linha de 

produção, pois fabricavam os teares mecânicos ou consertavam os que se 

encontravam desgastados, utilizando, muitas vezes, peças da indústria açucareira, 

que eram compradas e adaptadas. Os primeiros tornos mecânicos foram produzidos 

pela empresa Máquinas Agrícolas Romi, no estado de São Paulo, em 1941. 

         Já o tecedor ou tecelão tem como trabalho tecer fazendas. Por causa dos 

transtornos causados pela Segunda Guerra Mundial, a indústria têxtil brasileira foi 

altamente beneficiada, pois passou a abastecer a Europa, a América Latina e o 

Oriente Próximo. Em 1945, foram exportados 24. 246 toneladas de tecido (Boletim 

CFCE, 1945, p. 212). A indústria têxtil e a indústria de vestuário eram as que mais 

empregavam mão de obra feminina. As mulheres que trabalhavam na produção 

exerciam cargos designados como sendo de mestria. Na indústria têxtil, havia 

algumas raras mulheres no posto de mestre de tecelagem, cargo habitualmente 

exercido por homem.  Em uma fábrica de tecidos havia oficinas mecânicas, seções 

de pré-fiação, fiação e tecelagem. O tempo de aprendizagem de um tecelão não se 

restringia ao período formal inicial, prolongava-se através da experiência adquirida 

em anos de trabalho. Para ser um bom tecelão era preciso muito mais do que saber 

operar máquinas, pois sob a responsabilidade desses profissionais ficava uma 

delicada e frágil matéria prima.  

           Durante sete anos, de 31 a 37, as fábricas foram proibidas de importar 

máquinas e equipamentos, por isso, ao chegar aos anos 40, os equipamentos se 

encontravam velhos, desgastados e obsoletos. A modernização da indústria têxtil só 

ocorreu, no entanto, nos anos 60. Antes as grandes tecelagens, como a Companhia 



105 

de Tecidos Paulista (CTP), fabricavam os seus próprios teares mecânicos, 

chamados de “máquinas pé-duro”. Essas máquinas eram operadas por mulheres, 

por causa de sua habilidade manual. Mas a chegada dos teares automáticos acabou 

com a fabricação própria de teares mecânicos, e marcou o declínio da participação 

feminina nesta atividade. As mulheres foram substituídas pelos homens na 

operacionalização dos teares automáticos. Essa mão de obra ociosa migrou, então, 

para a indústria do vestuário e para o setor de serviços. Em 1940, as mulheres 

representavam 65,1% do total de operários das fábricas de tecidos. Mas no setor 

secundário (indústria) só estavam empregadas 10,6% de mulheres, o que era muito 

pouco quando comparado ao setor primário (que abrangia também a agricultura), 

que contava com o trabalho de 46,8% de mulheres, e ao setor terciário (prestação 

de serviços, comércio, atividades sociais, administração pública), que empregava 

42,6% de mão de obra feminina.32 As estatísticas da época atestam que trabalho 

agrícola detinha o maior percentual de trabalhadoras, e que o processo de 

industrialização não tinha ampliado a participação ativa da mulher na economia, o 

que foi apontado por Blay (1978). Seus estudos atestam que houve uma mudança 

na estrutura do mundo do trabalho com a diversificação e criação de novos postos 

que, junto à aceleração do crescimento da indústria transferiu o trabalho das 

mulheres para áreas que não eram ocupadas por elas. 

         O alfaiate confeccionava a roupa masculina como ternos, fraques, capas, etc. 

Quando a industrialização chegou ao setor de vestuário, os alfaiates foram perdendo 

a freguesia, pois seus preços não podiam concorrer com os das lojas. Hoje, são 

poucos os que ainda trabalham. Já as costureiras se encarregavam da roupa 

feminina. Elas sofreram a mesma concorrência da indústria, mas ainda conseguem 

se manter no mercado de trabalho. 

         O seleiro fazia selas e arreios, e seu trabalho era e é muito importante no 

meio rural. O curtidor “curte couros” – trabalho efetuado nos curtumes, local onde 

era preparado o couro cru. Os curtumes ficavam perto dos matadouros. Os couros 

eram preparados para serem utilizados pela indústria, principalmente, a de calçados. 

         Os barbeiros atendem a clientela masculina. Cortam cabelo, fazem barba e 

aparam bigodes. A cabeleireira “corta ou penteia o cabelo das mulheres”.  

                                                 
32 IBGE – Tabulações Avançadas do Censo Demográfico. VIII Recenceamento Geral, 1970. In: BLAY, E.A. 
Trabalho domesticado: a mulher na indústria paulista. São Paulo: Ática, 1978. 
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         Segundo a autora, “o açougueiro mata a rês, e vende a carne”. O que se sabe 

é que o açougue era um comércio de carne e o açougueiro, o vendedor. Esse ofício 

era exercido, também por imigrantes. É possível que na época descrita pela autora, 

os açougueiros desempenhassem essa dupla função- matar o boi e vender a carne, 

o que muitas vezes ocorria em cidades pequenas.  

         Os açougues, com a chegada dos supermercados não aguentaram a 

concorrência, e aos poucos foram fechando e desaparecendo dos bairros.  

          O texto nos relata que o cervejeiro “fabrica e vende cerveja”. O primeiro curso 

técnico de formação de cervejeiros foi criado pelo SENAI, em Vassouras, em 1992. 

O diploma dado é o de técnico. Já um mestre cervejeiro precisa ter conhecimentos 

de microbiologia, bioquímica e analítica, pois são eles que supervisionam e dirigem 

o processo de produção. Na década de 40, já existia a cervejaria Brahma, criada em 

1888, no Rio de Janeiro, e a Bohemia, em 1853, em Petrópolis. A Antarctica era 

paulista, criada em 1885. Mas muitos imigrantes alemães que vieram para o Brasil 

“criaram as primeiras cervejarias artesanais”33, tendo como base o milho. O que nos 

leva a pensar, que seus descendentes tenham guardado a tradição, e em algumas 

cidades do Sul produzissem suas próprias cervejas em pequena escala.  

         A autora menciona ainda outras profissões, como a de encanador, 

apresentado como o profissional que trabalhava com a parte hidráulica, fazendo e 

consertando encanamentos nas residências. 

        Aponta, ainda, o ourives – artífice de joias, que normalmente trabalha com 

ouro. Pode ou não vender a sua produção. O texto diz que ele fabrica e vende. 

        Refere-se também ao encadernador, que tem como função encadernar as 

folhas de um livro, de uma apostila e outros. Trata-se de um processo de juntar as 

folhas para que permaneçam em determinada sequência e fiquem organizadas. 

         Faz menção ao tipógrafo que “compõe livros”. A tipografia era a arte de 

impressão dos tipos, e os tipógrafos, atualmente, são chamados de designers 

gráficos. A composição manual foi substituída pela mecânica em fins do século XIX, 

e pode-se dizer que o trabalho desses profissionais está ligado à produção e 

composição do texto em caracteres legíveis, que sejam atrativos e passem a 

mensagem de forma eficiente. 

                                                 
33 Dado obtido no site <www.destinocervejeiro.com/2012/12/petropolis-cerveja-bohemia-e-historia.htlm> 
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         E finalmente cita os floristas, que trabalham com flores, podendo cultivá-las 

ou apenas vendê-las. Já os jardineiros são apresentados pela autora como 

profissionais que trabalham fazendo jardins em residências ou em praças públicas. 

 

 Lição 44 – Os especialistas – O consultório médico  

 

 Foi no século XX que a medicina científica mais se desenvolveu, levando-se 

em consideração toda a sua história. Novas técnicas, novos exames, novos 

aparelhos contribuem para diagnósticos cada vez mais precisos. A medicina foi 

alcançando tal complexidade que resultou na necessidade de especialização, e 

assim surgiram as inúmeras especialidades.  

  Nos anos 40, quando esse manual de ensino de português para estrangeiros 

foi publicado, a Escola Paulista de Medicina inaugurava o primeiro Hospital Escola 

do Brasil. As primeiras especialidades já tinham se separado da medicina geral. 

  Esta lição foi elaborada pela autora para apresentar aos estrangeiros 

vocabulário relativo a especialidades médicas, consulta médica e odontológica, 

partes do corpo, sintomas, doenças, prescrições, exames e tratamentos.    

 Töpker, além de fazer menção ao Clínico Geral, que diagnosticava todas as 

doenças e tratava de algumas, nomeia algumas especialidades então existentes, 

citando várias doenças e seus respectivos especialistas para ampliar o vocabulário 

dos aprendizes estrangeiros.  

A autora cita algumas como a ginecologia, a clínica geral, a ortopedia, a 

cirurgia, e a radiologia.  O texto menciona ainda especialistas em “diabetes” e ácido 

úrico. Faz referência também aos especialistas em doenças pulmonares, e àqueles 

que tratam das doenças de crianças.  Aponta especialistas de pele e vias urinárias, 

de doenças nervosas e mentais, alienistas, denominação outrora utilizada em lugar 

do termo atual – psiquiatras. Acrescenta que há médicos que são operadores, 

cirurgiões, e segundo o texto, só fazem operações e partos.  

A autora ao falar dos partos omite a figura das parteiras, tão presentes no 

Brasil daquela época.  Em sua dissertação de mestrado, Leisler (2011, p.13) 

assinala que em 1930, 85% das mulheres eram atendidas por curiosas, 10% por 

parteiras diplomadas (as faculdades de Medicina ofereciam cursos para parteiras) e 

5% (as mais pobres) em hospitais e maternidades. Até então, os médicos de 

mulheres dos estratos sociais mais altos sugeriam que elas não procurassem 
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hospitais e maternidades, vistos como locais de transmissão de infecções. Mas, a 

partir da década de 40, os estudos sobre os micróbios patogênicos, seu controle e 

transmissão, foram tornando os hospitais mais confiáveis e as intervenções em 

domicílio passaram a ser recriminadas por causa do grande número de mortes de 

recém-nascidos.  Fazer o parto em um hospital e com um médico foi um processo de 

aceitação gradual. A moral da época influenciava as mulheres, que preferiam ser 

atendidas por outras mulheres, no caso, as parteiras. Em São Paulo, a transição do 

parto domiciliar para o hospitalar se acelerou, segundo Leisler (op. cit., p.16), em 

1967, “com a criação do INPS34, que unificou os Institutos de Aposentadorias e 

Pensões” (IAP).  

         Também são citados no texto os especialistas de garganta, nariz e ouvidos. 

Essa é uma especialidade que muito se desenvolveu no século XX, quando as 

novas técnicas anestésicas, o uso dos antibióticos e a radiologia foram incorporados 

aos novos procedimentos clínicos e cirúrgicos. Aborda Töpker também a 

especialidade dos médicos oculistas, que prescrevem óculos e tratam das moléstias 

dos olhos.  Esta foi uma das primeiras a ser tratada como especialidade 

independente.  

         A autora faz referência ainda aos especialistas em homeopatia. A prática e a 

propagação da homeopatia iniciaram-se em 1840 no Rio de Janeiro. Propagou-se 

rapidamente pelo Brasil, encontrando boa aceitação. Manteve sua força e 

crescimento até a década de 20. A partir de 30 começou o seu declínio acadêmico 

que perdurou até a década de 70.  

         O texto trata também dos especialistas que têm clínica radiológica. Dois 

aspectos interessantes podem ser destacados em relação ao que é descrito pela 

autora: o tratamento de raios X e as radiografias “a domicílio”. Bem, o primeiro 

aparelho de raio X chegou ao país em 1897, e em São Paulo, em 1906. Em 1916, foi 

dado, em São Paulo, o primeiro curso sobre radiologia, para o qual afluíram médicos 

de todo o país na expectativa de se especializarem. Em 1948, foi fundado o Colégio 

Brasileiro de Radiologia. 

         No rol dos especialistas, a autora inclui ainda os ortopedistas que corrigem as 

deformidades e tratam de fraturas ósseas. Destaque-se que a Sociedade Brasileira 

                                                 
34 Instituto Nacional de Previdência Social.  
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de Ortopedia e Traumatologia, SBOT, foi fundada em 1935, em um pavilhão da 

Santa Casa de São Paulo. 

         A autora menciona que há médicos que são donos de laboratórios de análises 

clínicas, os quais fazem vários tipos de exame. Apresenta esses laboratórios como 

fundamentais tanto no apoio ao serviço sanitário e como auxiliar no diagnóstico e 

combate a vários tipos de enfermidade. 

         Na mesma lição, encontramos uma espécie de continuação do tema anterior 

em O consultório médico. Se no texto anterior são feitas descrições sobre 

enfermidades e seus especialistas, nesse algumas doenças ainda são nomeadas, 

mas apresentam-se sintomas, tipos de medicação e modos de uso. 

O texto em questão menciona um único ofício, que é o de dentista.  

         Os cursos específicos para a formação de dentista, no Brasil, foram criados 

em 1884, e funcionavam nas Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. 

A odontologia, ao ser institucionalizada, permitiu que um número maior de mulheres 

tivesse acesso ao curso superior e, posteriormente, ao mercado de trabalho. Até 

1930, a participação feminina em cursos superiores era bem pequena, embora 

algumas  pudessem ser encontradas nas faculdades de farmácia e odontologia, e na 

medicina. Saffioti (1976, p.218), ao apresentar o quadro de matrículas dos cursos de 

São Paulo em 1930, permite que se constate que o curso farmacêutico e 

odontológico recebeu 536 matrículas femininas. Besse (1999, p.130), tomando como 

base o censo de 1940, observa que havia no país 10.817 dentistas do sexo 

masculino e 1.225 do sexo feminino. 

 

 Lições 46 a 48 – Os dois compadres (I,II,III)  

  

           Nas lições 46, 47 e 48, encontramos a narração de um “causo” sobre a 

viagem de dois compadres, sitiantes do interior, que vão de trem  para conhecer a 

capital, São Paulo. Os personagens estereotipados como caipiras, ou seja, 

ingênuos, são apresentados numa situação em que foram enganados por um 

espertalhão. O texto faz referências a alguns trabalhadores brasileiros, como 

condutor, carregador de malas e “secreta” (investigadores de polícia).   

         O condutor era o maquinista do trem, que, na década de 40, dirigia uma  

locomotiva a vapor, chamada no Brasil de Maria Fumaça. Ela aqui chegou no século 

XIX e só foi substituída lá pelos idos de 50 pelas locomotivas elétrica e a diesel. As 
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grandes ferrovias de São Paulo surgiram pelas mãos da iniciativa privada e 

desenvolveram o seu traçado durante a República Velha, certamente  em sintonia 

com os interesses da indústria do café. Essas ferrovias contavam com um  

considerável contingente de trabalhadores e sua pouca qualificação era motivo de 

preocupação. 

           Em relação à formação de ferrovários, Salvadori (s.d., p. 1), em um estudo 

intitulado Centros Ferroviários de Ensino e Seleção Profissional do Estado de São 

Paulo: ideias, práticas e representações sobre educação e trabalho, relata que a 

preocupação em formar profissionais da rede ferroviária é antiga no Brasil, mas que 

os Centros Ferroviários de Ensino do estado de São Paulo foram criados em 1934 e 

distinguiram-se dos demais por basear sua organização e métodos de ensino no 

sistema fordista.  O estado de São Paulo chegou a possuir, em 1936, nove Centros 

em funcionamento, que foram extintos nos anos 40.   

Já aqueles que trabalhavam carregando bagagens nas estações de trem, em 

sua maioria, eram autônomos, mas credenciados para atuarem nesse setor de 

prestação de serviço. 

          A década de 40 marcou o início da derrocada da “Era Ferroviária”, pois depois 

de atingir a sua máxima expansão, entrou em fase de declínio com a lenta 

substituição das ferrovias pelas rodovias, do trem por outros tipos de transporte, 

como caminhões, ônibus e carros.  

         O texto menciona também os investigadores de polícia, nele chamados de 

“secretas”.  A polícia civil foi criada, em São Paulo, em 1841, e nela o Gabinete de 

Investigações e Capturas tornou-se o mais conhecido, pela a sua atuação na 

elucidação de crimes de grande repercussão, e por estar presente em todo o estado. 

Em 1924, recebeu um novo nome Gabinete de Investigações.  

         A quadragésima oitava lição contém o término da narrativa dos dois 

compadres. Decepcionados com a vida na cidade grande, eles retornam para o 

interior, onde as mulheres e filhos, chorosos aguardam “os chefes de suas famílias”. 

Nesse segmento da narrativa, a única referência encontrada sobre um trabalhador é 

sobre o “grilo”, chamado no Rio de Janeiro de “lanterninha”, que eram funcionários 

que trabalhavam em cinemas. A duas denominações têm a ver com a lanterna 

usada por eles para iluminar o caminho das pessoas até os lugares em que se 

acomodavam para ver o filme. O grilo também mantinha a ordem, podendo 

repreender e até expulsar aqueles que não se comportavam bem. Funcionava como 
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uma espécie de inspetor, em um tempo de poucos divertimentos, no qual o cinema 

servia tanto como diversão quanto como evento social.  

 

 Lição 49 – Artigos de farmácia, drogaria e loja de ferragens 

  

         O texto desta lição narra que todos os dias Alfredo leva a família ao centro, de 

automóvel, para fazer compras, e que no dia anterior tinham ido à farmácia/ drogaria 

e à loja de ferragens, partindo depois rumo ao correio e a uma confeitaria.  

  Nele, Töpker detalha o vocabulário relativo a produtos vendidos em farmácias 

e drogarias e em lojas de ferragens, fazendo-se breve alusão ao serviço de correios 

e a produtos consumidos em confeitarias.  

  O trabalhador citado no texto está representado na função de farmacêutico. 

         O curso de Farmácia iniciou-se, em São Paulo, em 1898, com a Escola Livre 

de Farmácia, que em 1902 passou a ser responsável também pelos cursos de 

parteiras e dentistas, recebendo o nome de Escola Livre de Farmácia, Odontologia e 

Obstetrícia. O curso só aparece desvinculado de outros cursos em 1939.  

          Nas grandes cidades brasileiras, como São Paulo, a demarcação entre as 

funções do farmacêutico e do médico era relativamente nítida, mas, nas cidades 

pequenas em que não havia médico, era comum que essas funções se mesclassem 

e que o farmacêutico desse sugestões nas escolhas de medicamentos, prática que 

existe até hoje em localidades brasileiras mais distantes. 

 

7.1.2. O universo de trabalho representado 

  

          No recorte feito do universo do trabalho brasileiro nos anos 40 configurado 

nos textos do livro A Língua Portuguêsa para Estrangeiros acima descritos, pode-se 

observar que os personagens foram representados em contextos de trabalho 

urbano.   

  A obra foi editada nos anos 40, em São Paulo, época de profundas 

modificações no país, na qual essa cidade viveu uma aceleração de sua economia e 

de seu processo de urbanização. Observa-se no livro de Töpker, uma prevalência da 

representação do brasileiro, nesse contexto, como comerciante, e não como 

trabalhador fabril, embora o parque industrial paulista também estivesse em 

desenvolvimento. Essa perspectiva se explica pela necessidade de ensinar o 
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público-alvo do livro, o aprendiz estrangeiro inscrito no contexto brasileiro, a se 

comunicar em português em situações cotidianas de compra/venda de produtos, de 

certa forma representativas da própria expansão da indústria, dinamizadora da 

economia e, por conseguinte, do crescimento do número de estabelecimentos 

comerciais de pequeno e médio porte, com destaque para o setor varejista (ANEXO 

B).  

          No que se refere à divisão do trabalho por sexo, as mulheres são 

representadas, nos textos analisados, em atividades consideradas, na época, 

tradicionalmente femininas e desenvolvidas no espaço interno das casas (ANEXO 

C) – suas ou de seus empregadores – como donas de casa, costureiras, 

cozinheiras, arrumadeiras, copeiras etc.). No entanto, nas representações do 

trabalho feminino nos textos analisados, observa-se paralelamente a emergência de 

atividades relacionadas ao trabalho externo ao lar, desenvolvido em 

estabelecimentos comerciais e escritórios (caixa, cabeleireira, secretária, datilógrafa 

etc.), como reflexo das políticas desenvolvimentistas e trabalhistas de então.  

  Já o trabalho masculino é representado no espaço externo ao lar: escritórios 

(ANEXO D), estabelecimentos comerciais, bancos, consultórios etc. Apenas alguns 

artífices são configurados utilizando o espaço de suas casas como local de trabalho. 

Uma breve menção a aprendizes também remete às políticas de regulação do 

trabalho infantil e de oportunidades de profissionalização para os jovens das classes 

pobres oferecidas pelo governo Vargas.   

          Podemos concluir que o livro escrito por Hermine Töpker, ambientado em São 

Paulo dos anos 40, cujos costumes foram apresentados através de textos por ela 

elaborados ou selecionados, certamente contribuiu para que os alunos estrangeiros 

que dele fizeram uso pudessem elaborar representações dos brasileiros  como um 

povo trabalhador.  

 

7.2. Português para Estrangeiros (1954/1969) 
 
 

  Nesta seção, serão analisados, nos textos da obra em foco, em sua edição de 

1969, os contextos e atividades de trabalho representados.  

  

  7.2.1. Textos e contextos  
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          A obra Português para Estrangeiros, de autoria de Mercedes Marchant, teve 

sua primeira edição em 1954, pela editora Sulina, em Porto Alegre.  

  Nos 20 textos intitulados “Leitura”, inscritos na edição de 1969 desse livro 

didático, fizemos a prospecção dos contextos de trabalho e dos profissionais neles 

representados.  

  Dezenove desses textos35 focalizam situações relacionadas aos personagens 

de uma família brasileira e, de forma direta ou indireta, fazem alusão a contexto de 

trabalho ou atividade nele desenvolvida. São textos criados pela autora para 

introduzir noções gramaticais e vocabulário e também oferecer ao estrangeiro uma 

amostragem de diversas situações que a autora considera possíveis no dia a dia das 

pessoas que vivem em uma cidade brasileira. Têm estrutura semelhante: após o 

título e uma breve introdução em que apresentam sucintamente a situação de 

comunicação, vem o corpo do texto, constituído por falas curtas que representam o 

diálogo entre os personagens, por vezes, arrematado com duas ou três linhas finais 

que funcionam como conclusão.    

  Segue-se a relação das 19 leituras em que foram encontradas menções, 

diretas ou indiretas, mais breves ou mais extensas, a contextos de trabalho e 

atividades nele desenvolvidas.  

 

 Leitura 1 (p.30) – O professor e a aluna 

 Leitura 3 (p. 48) – Uma aula de Geografia do Brasil  

 Leitura 4 (p. 58) – O escritório do Sr. Terra 

 Leitura 5 (p. 64) – A sala de estar e de jantar   

 Leitura 6 (p. 83) – No telefone  

 Leitura 7 (p.94) –  No mercado 

 Leitura 8 ( p. 100) – No consultório médico  

 Leitura 9 (p. 107) – No restaurante 

  Leitura 10 (p. 119) – No táxi 

 Leitura 11 (p. 129) – No ônibus 

 Leitura 12 (p. 135) – Na agência de turismo  

 Leitura 13 (p. 150) – No escritório de um despachante aduaneiro  

                                                 
35 Apenas a Leitura 2, sobre cumprimentos, despedidas e apresentações, está desvinculada dessas situações.      
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 Leitura 14 (p. 157) – No instituto de beleza 

 Leitura 15 (p. 165) – Na barbearia 

 Leitura 16 (p.173) – Na loja de fazendas  

 Leitura 17 (p. 187) – Na loja de roupas de homem 

 Leitura 18 (p. 200) – Na loja de calçados 

 Leitura 19 (p. 204) – Uma viagem ao sul do Brasil  

 Leitura 20 (p. 217) – Correspondência  

 

          A família dos protagonistas, fio condutor das leituras do livro, é representada 

por um casal sem filhos e sem especificação de idade. Afonso Terra, professor, e 

Amélia Terra, do lar, exemplificando uma família brasileira daquela década, embora 

a autora tenha criado um casal atípico, pois o mais frequente eram casais com 

filhos. 

  Os personagens fazem parte da classe média letrada, em ascensão no 

período, e encontravam-se ambientados na cidade de Porto Alegre dos anos 50, 

anos de pós-guerra, que marcaram, no Brasil, uma época contaminada pelo 

otimismo em relação ao desenvolvimento econômico, modernização e urbanização 

do país. Nas décadas de 40 e 50, Porto Alegre também teve um ritmo acelerado de 

urbanização devido à intensificação do processo de industrialização de sua Região 

Metropolitana e do próprio estado.   

   

 Leitura 1 – O professor e a aluna 

  

  No primeiro texto oferecido para leitura, apresentam-se os personagens 

professor Afonso Terra e sua aluna, Elizabeth Smith, americana. O texto não 

esclarece em que local o professor ministrava suas aulas de português para 

estrangeiros. Um pequeno desenho figurativo de um professor pode ser observado 

nesse texto.  

 

 Leitura 3 – Uma aula de Geografia do Brasil 

  

  Nesta lição, surge novamente o ofício de professor de português para 

estrangeiros em sua atividade cotidiana, desta vez dando à estudante americana 

informações complementares sobre o país em que se inscreve a língua-alvo, 
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relativas  a divisão política, organização administrativa, população, acidentes 

geográficos. Exercendo seu ofício de professor, o Sr. Terra dá explicações e faz 

perguntas à sua aluna.    

         

 Leitura 4 – O escritório do Sr. Terra 

   

  Na Leitura 4, é descrito o espaço de trabalho do professor Afonso Terra, o 

escritório em que se encontra com sua aluna, com menção ao mobiliário,   

instrumentos de trabalho e material utilizados pelos docentes da época. Registra-se, 

nesta lição, um pequeno desenho ilustrativo do personagem professor.   

 

 Leitura 5 – A sala de estar e de jantar 

 

  Nesta lição, a única alusão ao trabalho, de certa forma indireta, é à casa 

como um espaço eminentemente feminino e à dona de casa como quem entende 

dos assuntos domésticos. Em uma fala dirigida pelo Sr. Terra à sua mulher, D. 

Amélia, a partir de pergunta feita por uma estrangeira em visita à residência do 

casal, encontra-se uma menção aos assuntos relacionados à esfera da casa como 

de competência da mulher:  

– Amélia, dona Elisabeth quer algumas informações a respeito da sala de 

estar e de jantar. Como você entende destes assuntos. Acho mais 
conveniente você conversar com ela.        

 

 Leitura 6 – No telefone 

 

   Na Leitura 6, observa-se uma espécie de registro da modernização das 

comunicações e dos transportes nacionais. A personagem Dona Amélia dialoga com 

uma telefonista e com uma funcionária da Viação Aérea Rio Grandense – Varig para 

checar o horário de chegada do avião de São Paulo a Porto Alegre. 

  Do texto dessa lição, pouco pode se depreender do trabalho da telefonista e 

da funcionária da empresa aérea, porém com sua elaboração, Marchant focaliza, 

nos anos 50, como parte do cotidiano de nosso país, a comunicação telefônica e 

destaca, na área dos transportes, a presença da aviação comercial brasileira 36, 

                                                 
36 Além da Varig, a Panair do Brasil, a Cruzeiro do Sul, Real e a Vasp.  
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fazendo referência à Varig, a primeira companhia aérea do Brasil 37, que, entre as 

décadas de 50 e 70, foi uma das maiores empresas aéreas privadas do mundo, 

conhecida inclusive, pela excelência de seus serviços.   

  Em relação à telefonia, nos anos 50, em virtude da ampliação de oferta 

desses serviços em várias cidades do Brasil38, o mercado de trabalho para 

telefonistas, classe profissional que era constituída naquela época  sobretudo por 

mulheres jovens e solteiras, estava em franca expansão. Tratava-se de um ofício 

cansativo que exigia oito horas de concentração nas mesas de conexão telefônica. 

Como requisitos para a função pensava-se em delicadeza, atenção e cuidado com o 

outro, atributos tidos como femininos. O salário também não era alto e não devia 

atrair trabalhadores do sexo masculino, pois, com ele, ninguém conseguiria prover 

as necessidades de uma família.  

        Leitura 7 – No mercado / No açougue  

 

  A personagem Dona Amélia vai ao mercado para comprar verduras, frutas e 

carne, tarefa que executa três vezes por semana. Neste texto, são mencionados três 

profissionais: o vendedor de verduras, o de frutas e o de carnes. A relação entre os 

personagens da compradora e do verdureiro denota certa familiaridade, pois ambos 

se tratam pelo nome. 

  Do diálogo pouco se pode depreender do trabalho desses profissionais. 

  Destacamos que, na época, a maior parte dos bairros dos grandes centros 

brasileiros era servida por armazéns e mercearias que ofereciam os gêneros de 

primeira necessidade, como cereais, legumes e frutas.  Havia também os mercados 

municipais que reuniam várias barracas, pertencentes a comerciantes e produtores 

particulares. Os vendedores de verduras e frutas poderiam ser pequenos produtores 

ou atacadistas.  

  Já o açougue era um estabelecimento comercial varejista de carnes de 

animais abatidos (bovinos, suínos, aves, etc.) e estava presente em quase todos os 

bairros das grandes cidades brasileiras. Com a criação da seção de carnes em 

supermercados com preços mais atrativos, os açougues de bairro, assim como as 

feiras, os armazéns e as mercearias, foram desaparecendo. 

                                                 
37 A Varig foi fundada, em Porto Alegre, em 1927, por um piloto alemão.   
38 Na década de 40 e início da de 50, cada cidade ou região brasileira, possuía a sua própria empresa de 
telefonia e as conexões entre elas eram feitas através de cabos de fios de cobre, que margeavam as rodovias.  
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 Leitura 8 – No consultório médico 

 

       A Leitura 8 narra uma visita da personagem Dona Amélia a um consultório 

médico, em porto Alegre, no qual dois profissionais se encontram representados – 

médico e enfermeira 39. 

  Em nosso contexto, na época, a primeira profissão era tradicionalmente 

masculina e a segunda, feminina. Representando o profissional da área médica 

como “Dr. Magalhães” (que examina, diagnostica e prescreve medicação) e o da 

área de enfermagem como “uma enfermeira” (que marca consultas, recebe os 

honorários), a autora dá informação mínima sobre as atividades desses 

profissionais, deixando entrever apenas o que era mais frequente, na época, em 

nossa sociedade, em relação à distribuição dessas profissões por gêneros e à 

hierarquia entre elas.   

  A situação representada é aquela de um atendimento médico em consultório 

particular, serviço que, naquela época e região, estava disponível para pacientes de 

classe média e alta40. 

   

 Leitura 9 – No restaurante  

 

          No texto 9, é representado o profissional garçom, que serve, em um 

restaurante, o almoço do Sr. Terra. O texto não contribui para a construção de uma 

representação desse trabalhador.  

  

 Leitura 10 – No táxi 

  

                                                 
39 Desde 1898, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Porto Alegre, formava profissionais dessa 
área, sendo que, em 1950, devido à grande demanda de serviços na área de saúde na região, foram fundadas 
também a Faculdade Católica de Medicina e a Escola de Enfermagem de Porto Alegre.  

 
40 Além do atendimento em consultórios e hospitais particulares, naquela época, a população de Porto Alegre 
contava com três sistemas de atendimento: Santa Casa e suas enfermarias, para os indigentes; Instituto de 
Aposentadorias e Pensões para os trabalhadores (IAPCs – Instituto de Aposentadorias e Pensões dos 
Comerciários; IAPETCs - Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Empregados em Transportes Coletivos 
etc.). 
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          Uma corrida de táxi do centro da cidade para casa é o tema desta lição.   As 

personagens Dona Amélia e Elizabeth voltam para casa com muitos pacotes e 

resolvem tomar um táxi.  

  A lição faz alusão, portanto, à profissão de taxista, eminentemente masculina, 

naquela época e espaço.  

  Como ator social, o motorista de táxi é aquele que conhece e percorre os 

meandros da cidade, observa e escuta a vida de seu povo, pois o “carro é um 

espaço público que transita por outros espaços públicos” (ROCHA, 2006, p.47). Nos 

dias atuais, os motoristas costumam ser bons interlocutores, mas nas décadas de 50 

e 60, em uma sociedade conservadora como a nossa, com relações de gênero bem 

marcadas, a conversação entre as passageiras e o chofer, representada pela autora, 

não vai além de falas com informações sobre destino, itinerário e preço da corrida.  

    

 Leitura 11- No ônibus  

 

  Um percurso de ônibus é o tema da Leitura 11, na qual são citados os 

profissionais motorista e cobrador 41, flagrando a dinâmica de seu trabalho no 

espaço urbano.  

  A partir da década de 50, aumentou a demanda no setor de transportes, 

considerado um dos serviços mais essenciais para a sociedade. Em 1926, o 

transporte público de Porto Alegre era feito preponderantemente por bondes. Após a 

Segunda Guerra, a industrialização e a urbanização da capital impulsionaram o 

crescimento da população, que passou a necessitar de meios de transporte mais 

rápidos e eficientes. Os ônibus passaram a circular junto com os bondes e a cobrir 

os trajetos que estes não faziam. Em 1956, a Secretaria Municipal de Transportes foi 

criada e tinha como uma de suas atribuições gerenciar o transporte de passageiros. 

Em 1960, o ônibus passou a ser o veículo prioritário.  

         A escolha dos motoristas para trabalhar em uma empresa de ônibus se 

modificou bastante. Inicialmente, não havia uma seleção. O candidato chegava à 

porta da empresa perguntava de havia possibilidade de trabalho e o próprio dono da 

empresa o recebia, analisava sua carteira profissional e verificava se possuía 

alguma experiência e já enviava para um teste prático. Se fosse aprovado era 

                                                 
41 Os trabalhadores de transportes coletivos tiveram suas atividades regulamentadas pela CLT de 1943. 
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encaminhado para “correr linha”, ou seja, aprender o itinerário do ônibus. Por vezes, 

esse profissional dirigia o veículo e também ficava encarregado de fazer a cobrança 

das passagens.  

  No ônibus, o cobrador percorria o corredor do veículo, indo de banco em 

banco, recebendo o dinheiro da passagem e trocando-o por uma ficha, que o 

passageiro depositava numa caixa coletora ao sair do veículo.  

   

 Leitura 12 – Na agência de turismo  

 

         Neste texto, o personagem Sr. Terra conversa com um amigo sobre planos de 

viagem para as férias e este lhe indica uma agência de turismo. O profissional 

representado em atividade, neste texto, é o funcionário dessa agência, que sugere 

trajetos, voos, excursões, hotéis, oferece prospectos, revelando que, na época da 

publicação do livro de Marchant, já havia um mercado interno para turismo nacional 

em desenvolvimento. 

  As agências de viagem surgiram no Brasil em fins do século XIX e começo do 

século XX com as empresas que vendiam passagens para os navios. Porto Alegre 

parece ter sido uma das primeiras cidades brasileiras a ter agências de viagens42.  

  Após a década de 50, com o aquecimento do transporte aéreo e o 

desenvolvimento progressivo do turismo de massa, as operadoras turísticas 

passaram a organizar serviços de viagens e oferecer preços mais convidativos que 

estimulassem a população a viajar.  

  

 Leitura 13 – No escritório de um despachante aduaneiro 

 

         Neste texto, a personagem estrangeira Elizabeth Smith procura um 

despachante aduaneiro43 para poder liberar sua bagagem que tinha sido enviada por 

navio. No diálogo, o profissional especifica os documentos e as manobras 

necessárias para alguém liberar uma bagagem enviada dessa forma.  

                                                 
42  A Expresso Internacional de Porto Alegre parece ter sido uma das primeiras agências de turismo a se 
oficializar como tal, em 1919.   
 
43 A expressão “despachante aduaneiro” surgiu em um decreto de 1932. Em 1942, outro decreto consolidava a 
classe, exigindo, inclusive, prova de habilitação para o exercício da profissão.  
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  Este tipo de profissional atua no Brasil desde 1850 e exerce atividades de 

interesse público como desembaraçar mercadorias importadas ou exportadas, e ser 

intermediário das mercadorias em trânsito no país. Atua mediante procuração 

outorgada pelos interessados (importadores, exportadores e viajantes procedentes 

do exterior).  

 Leitura 14 – No instituto de beleza  

 

  Nesta lição, as profissionais focalizadas no ambiente do instituto de beleza – 

um espaço, na época, exclusivamente feminino – são cabeleireira e manicure 

prestando serviços a uma cliente de classe média.   

  A atividade ligada aos cuidados de beleza insere-se em um subsetor de 

serviços, intitulado serviços pessoais, nela enquadrando-se cabeleireiros, 

manicures, barbeiros, massagistas, esteticistas e outros. Antigamente, cabeleireiros, 

manicures e barbeiros aprendiam o ofício olhando os mais experientes fazerem, pois 

não havia cursos profissionalizantes. Os cabeleireiros precisavam se interessar e 

aprender a fazer cortes e penteados da moda, bem como tinturas que agradassem o 

gosto das clientes, além de ajudá-las sugerindo novas ideias.   

               O hábito de fazer unhas no Brasil se iniciou na década de 20 por influência de 

costumes europeus. Não eram serviços populares e se destinavam às damas da alta 

sociedade. A partir da década de 50, a figura da manicure tornou-se popular e seus 

serviços se estenderam às mulheres das outras classes sociais. Seus instrumentos 

de trabalho  também passaram a ser encontradas com maior facilidade nas lojas 

especializadas. Hoje existem cursos de formação profissional e especialização para 

manicures e cabeleireiros. 

 

 Leitura  15 – Na barbearia  

 

        Nesta leitura, o ofício representado é o de barbeiro, que nas décadas de 

50/60 caracterizava-se por ser transmitido na prática. Além do corte de cabelo, 

muitos clientes só faziam a barba com os barbeiros de sua confiança. 

  Pode-se dizer que, entre aqueles que prestavam serviços pessoais, os 

barbeiros representavam a tradição, o masculino (tanto em relação ao espaço da 

barbearia quanto ao trabalhador que deveria ter habilidade para lidar com homens).  
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  Dweck (1999) em um artigo sobre A beleza como variável econômica sugere 

que, nos dias atuais, tanto a expansão como a diversificação dos produtos de beleza 

vêm provocando modificações em cadeia nos setores de  serviços e no industrial, 

que se encontram subordinados a este nicho. Isso gerou como resultado o 

crescimento do número de salões de beleza e a diminuição das barbearias, que 

ficaram restritas ao corte de cabelo.  

 

 Leitura 16 – Na loja de fazendas  

 

  A profissional representada no diálogo com Dona Amélia é a balconista de 

uma loja que vende tecidos e material de costura. 

  Na época, os balconistas, de ambos os sexos, eram geralmente pessoas com 

baixo nível de instrução. Como a indústria ainda não produzia roupas em série, a 

cultura da época era centrada nos tecidos e nas artífices que confeccionavam as 

roupas. O papel social das costureiras tinha um peso muito forte.  As mulheres 

compravam os tecidos e levavam até elas. A costura era um ofício artesanal, e nas 

famílias menos abastadas sempre havia alguém que dominava a técnica. As moças 

mais prendadas sabiam fazer suas próprias roupas, as mais ricas frequentavam os 

ateliês e lojas finas que tinham suas próprias modistas e costureiras. 

          O texto também relata que a personagem Dona Amélia após sair da loja de 

fazendas viu uma blusa muito bonita em uma casa de modas e decidiu comprá-la. 

As casas de modas faziam parte do universo feminino e nelas só havia  vendedoras, 

que deveriam ter boa aparência, educação e gentileza para lidar e auxiliar as 

clientes. 

 

 Leitura 17 – Na loja de roupas de homem  

 

          Nesta lição, o personagem Sr. Terra, um cidadão de classe média,  encontra-

se em uma loja de roupas de homem, dialogando com o balconista para  escolher  

algumas peças de vestuário.   

  Esse era um espaço masculino, com vendedores do sexo masculino 

acostumados a atender essa clientela, perceber suas necessidades e ajudá-la, se 

preciso fosse. Além de camisas, o personagem resolveu encomendar um novo terno 

e para isso foi chamado o alfaiate, artífice que prestava um serviço artesanal que 
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exigia habilidade com as mãos e tempo de prática. Esses profissionais eram muito 

requisitados e se mantiveram em evidência até que a confecção das peças que 

compunham o guarda-roupa masculino se tornasse industrializada. Pode-se creditar, 

em parte, o declínio da profissão também à escassez de aprendizes nos ateliês de 

costura. Em artigo apresentado na Revista Latino-Americana de História, Gill e 

colaboradoras (2012) esclarecem que no passado (tempo não especificado) os 

aprendizes nada recebiam por seu trabalho, considerado como uma troca pelo 

tempo que o mestre gastava com o aprendizado deles. Atualmente, alguns desses 

profissionais se mantêm em atividade, ainda recebem encomendas de uma clientela 

fiel e tradicionalista que foge da padronização e opta por ternos e camisas feitos sob 

medida, bem cortados e diferenciados.  

 

 Leitura 18 – Na casa de calçados 

   

          Esta lição mostra novamente vendedores, dessa vez exercendo seu ofício em 

loja de calçados masculinos e femininos e atendendo às solicitações dos clientes 

relativas às características dos produtos desejados.  

 Leitura 19 – Uma viagem ao sul do Brasil 

  

        A Leitura 19 relata uma viagem de amigos dos personagens que formam o 

casal Terra, que foram a passeio de Recife a Porto Alegre, passando por São Paulo 

e Rio de Janeiro. Não há nenhuma referência a trabalhadores, mas coloca-se em 

foco o crescimento do turismo nacional, dos transportes aéreos e rodoviários e da 

rede hoteleira.    

         Até os anos 40, os hotéis de Porto Alegre eram negócios de família, gerido 

pelo fundador e seus descendentes, o que em parte pode comprometer a excelência 

do serviço que deve ser oferecido. A partir daí mudanças começaram a acontecer no 

país e no mundo, mas Porto Alegre só sentiu os seus efeitos na década de 50.   

  

 Leitura 20 – Correspondência 

 

  Nesta lição, além de formulários de telegrama e fichas de hospedagem, estão 

representadas cartas comerciais e pessoais.   
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  No que se refere à correspondência comercial, as cartas apresentadas estão 

ligadas aos ofícios de editor e livreiro. Em relação às cartas pessoais, há uma 

correspondência pessoal em que uma amiga cumprimenta outra por sua designação 

para o cargo de Chefe do Departamento de Pesquisa da uma universidade. Esse 

material textual destaca, na época e na região, a existência de esferas de trabalho 

que dizem respeito a grupos sociais com nível de letramento elevado.  

  Nas funções de editor e livreiro, os personagens apresentados são do sexo 

masculino e na de Chefe de Departamento a personagem é do sexo feminino.   

  Sabe-se que nos anos 40 e 50 o alunado de nível superior, no Brasil, era 

constituído em sua maioria por homens e havia cursos como os de Medicina, Direito 

e Engenharia que eram considerados nichos masculinos. Essa tradição começou a 

ser rompida a partir dos anos 70.  O estudo de Barroso e Mello (1975), que abarca o 

período de 1955 a 1970, atesta uma presença maciça de mulheres no curso normal. 

Do total de 15. 727 alunos (Brasil), 88% eram moças, embora essa fosse uma opção 

que dificultava o acesso às universidades, por causa do conteúdo exigido nas 

provas de vestibular que contemplava as matérias oferecidas pelos cursos clássico e 

científico, majoritariamente concluídos por rapazes.  No curso científico, por 

exemplo, do total de 14.770 alunos (Brasil), só 21% eram do sexo feminino.  

          As autoras também atestam que, em 1956, havia apenas 26% de mulheres 

nos cursos superiores das universidades brasileiras, mas foram tempos em que as 

moças, principalmente as de famílias abonadas, ainda eram desestimuladas a 

estudar, mas incentivadas a se prepararem para casar e se dedicarem integralmente 

aos cuidados com a família e aos afazeres do lar. Apesar disso, em 1956, muitas 

alunas de cursos superiores preparavam-se para o magistério secundário, pois era 

uma carreira tradicionalmente feminina. Assim, o curso de Filosofia, Ciências e 

Letras era muito procurado, e do total de 10 555 alunos (Brasil), em 1956, 67% eram 

de moças.  Barroso e Mello observam que a “feminização” do ensino secundário 

deveu-se, provavelmente, a uma perda de prestígio da profissão docente e à 

restrição de alternativas para a mulher no mercado de trabalho. 

 

 7.2.2.O universo de trabalho representado  
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  Marchant, na obra analisada, apresentou, em um momento em que o país 

adquiria feições urbanas, diferentes situações da vida cotidiana em uma cidade 

brasileira, Porto Alegre. Não foram feitas alusões à vida rural.   

  Observe-se que no casal Terra, exemplo de casal brasileiro apresentado pela 

autora, apenas o personagem Afonso Terra apresenta formação superior, pois, no 

Brasil daquele tempo, a educação masculina ainda era privilegiada. As modificações 

geradas pelo processo de industrialização podem ser observadas nos hábitos e no 

consumo dos personagens (Dona Amélia e seu esposo), que refletiam o 

aquecimento do comércio e do setor de serviços. Os textos evidenciam melhorias no 

padrão de vida, indicando que o conforto e o consumo tinham, enfim, chegado à 

classe média. 

  Nos diálogos, a personagem Amélia Terra, em sua lide diária de dona-de-

casa, interage, diretamente ou por telefone, com trabalhadores brasileiros, pedindo 

informações, comprando alimentos e vestuário, utilizando transportes urbanos 

públicos (ANEXO E), serviços de saúde e de beleza (ANEXO F). Afonso Terra, como 

professor, interage com a aluna estrangeira. Como personagem do sexo masculino 

é representado em diálogos do cotidiano – no barbeiro, na loja de roupas masculinas 

(ANEXO G), no almoço no restaurante. Como chefe de família, dialoga com agente 

de turismo para colher informações e posteriormente decidir, com sua mulher, sobre 

as férias da família. Nos diálogos, além do casal Terra, uma personagem 

estrangeira, a aluna Elisabeth Smith, também contracena com profissionais 

brasileiros, em situação comumente vivida por aqueles que, vindos de outros países, 

precisam retirar no Brasil bagagens despachadas do exterior.     

          Pode-se dizer que os trabalhadores representados nos textos verbais de 

Marchant, bem como suas práticas e seus contextos de atividade, estão condizentes 

com a realidade da época em que o manual foi editado e que o livro de Marchant dá 

insumos para que o aprendiz estrangeiro construa, em linhas gerais, uma 

representação das situações em que pode interagir com esses profissionais dos 

centros urbanos.  

  Todavia, considerando o teor de nossa pesquisa, julgamos sucinta demais a 

apresentação dos contextos de trabalho e dos ofícios, sempre trazidos à cena em 

diálogos curtos e elaborados com objetivos práticos de comunicação básica 

(apoiada na aquisição de conhecimentos gramaticais e lexicais). Neste material, a 

ausência completa de trechos (narrativos, descritivos) da autora que contribuam 
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para uma configuração mais nítida dos cenários e personagens envolvidos nas 

situações de comunicação (talvez decorrente de já estarem os estudantes 

estrangeiros em regime de imersão) não favoreceu nossa pesquisa.      

 

7.3. Mil palavras em português para estrangeiros (1970) 
  

  Nesta seção, serão analisados, nos textos da obra de Behar (1970), os 

contextos e atividades de trabalho representados.  

  

  7.3.1. Textos e contextos 

 

          O exemplar analisado do livro Mil Palavras em Português para Estrangeiros, 

de Eli Behar, foi publicado em 1970, em São Paulo, pela editora Hemus.  

  Os numerosos textos do manual analisado, que não se organizam em lições 

nem em unidades e são sempre seguidos por vocabulário em inglês, francês, 

italiano e alemão, vão surgindo entre tópicos gramaticais distribuídos por blocos 

denominados Fonética, Morfologia e Sintaxe. O componente gramatical distribuído 

por esses blocos apresenta-se como uma exposição de determinado ponto de 

gramática, seguida de questões que pretendem verificar se o “conteúdo foi 

absorvido” pelo aprendiz. Entre elas, são numerosas as solicitações de definições, 

de conceitos, de classificações, de enumerações, de exemplificações e propostas de 

exercícios dissonantes das metodologias de ensino de língua estrangeira 

preconizadas na época44.  

  O livro oferece aos aprendizes uma sucessão de 93 textos verbais 

encimados, em sua quase totalidade, por imagens (atribuídas ao ilustrador Eduardo 

Carlos). São também desse profissional as imagens que, associadas a falas de 

personagens nelas representados, compõem 18 textos multimodais cuja função na 

obra parece ter sido a de preencher espaços em branco e colocar “pitadas” do que, 

na concepção do autor/ilustrador, seria humor. 

  No rol dos 93 textos mencionados, a maior parte é de diálogos criados pelo 

autor em situações quotidianas, indicando que o material tentava privilegiar a língua 

                                                 
44 Por exemplo: “Que é gramática” (p. 136); “Quantos são os graus dos substantivo?” ( p. 159);  “O que é cardinal 
fracionário? Dê exemplos”(p. 169); “Conjugar no presente do indicativo o verbo Ser” (p. 198).    
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falada. Nesse conjunto, de textos há ainda listagens de informações consideradas 

úteis (unidades monetárias, medidas usadas no Brasil, temperaturas comparadas, 

distâncias entre as principais cidades brasileiras, cumprimentos, expressões 

populares etc.) e lendas brasileiras narradas pelo autor.  

  Nos diálogos, frequentemente se observa uma ruptura da coesão e da 

coerência, ocasionada pela inserção, em qualquer ponto do texto verbal, de outras 

possibilidades de realização de falas (tanto de perguntas quanto de respostas) na 

situação em questão. Também podem ser observadas falas finalizadas com 

reticências, provavelmente indicando uma pluralidade de formas de finalização. 

Tudo isso distancia os diálogos do uso real da língua 45. Esse aspecto, além de criar 

dificuldades para os aprendizes, dificulta a análise dos textos do material didático em 

relação ao levantamento dos contextos de trabalho e atividades profissionais neles 

inseridas.   

  Observam-se frequentemente dissonâncias entre a ilustração e o texto criado 

pelo autor, exemplificadas a seguir. 

   No texto cujo título é Consertos (p. 90), a imagem apresenta o personagem 

em atividade em determinado contexto de trabalho, mas aquele abordado no texto 

verbal é outro (ANEXO H). 

  No texto intitulado Sapatos (p. 88), a ilustração mostra uma cliente e um 

vendedor, mas, no texto verbal, o comprador é do sexo masculino (ANEXO I).     

  Acrescente-se que, no livro de Behar, diferentemente das obras de Töpker e 

de Marchant  analisadas anteriormente, porém em consonância com os materiais 

para ensino de línguas estrangeiras em uso na década de 70, já não há, no conjunto 

de textos criados pelo autor, a representação de uma família de falantes nativos 

funcionando constantemente como fio condutor de diálogos do cotidiano.  

  Destaque-se também  entre os 93 textos mencionados, 1/3  é formado por 

textos literários de diferentes épocas, de autores brasileiros e portugueses 

                                                 
45 Por exemplo, na página 115, temos: 

MÉDICO E FARMÁCIA  
Poderia chamar um médico para mim?  
Preciso de um médico. Tenho de ir consultar um médico.  
O senhor pode recomendar-me um médico?  
– Há um medico muito bom. Aqui está o endereço dele. 
Quais são as horas da consulta?  
– Posso marcar para as ... 
Não estou me sentindo bem.  
.............................................................................................. 
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consagrados, que surgem entre o segmento medial e final do livro e se inscrevem 

em gêneros diversos: poemas, biografias, fragmentos de romances, lendas, crônica, 

fábula e carta.  

  Em relação à presença de elementos pertinentes para nossa pesquisa, ou 

seja, textos que deixassem entrever contextos de trabalho e atividades profissionais 

neles inseridos, o material textual contido na obra de Behar, editada em São Paulo, 

em 1970, deu reduzida contribuição ao estudo, oferecendo poucos elementos para o 

levantamento das representações de cenários e atividades laborais. Nos títulos, nos 

textos verbais e nas imagens que os precedem, observa-se frequentemente o 

enquadramento das interações representadas em um contexto de trabalho e 

também breves menções a profissionais em atividade, mas não se vai muito além.    

  Nos textos da obra de Behar, da mesma forma que naqueles dos livros de 

Hermine Töpker e de Mercedes Marchant, podem ser observados cenários, serviços 

e atividades profissionais relacionadas ao comércio (de alimentos, roupas, calçados, 

imóveis) e a transportes, comunicação, serviços de saúde e de beleza, só que 

representadas numa perspectiva masculina. Essas escolhas de tópicos frequentes 

em materiais didáticos de língua estrangeira são facilmente compreendidas se 

pensarmos na necessidade de o estrangeiro em imersão se comunicar para atender 

às suas necessidades cotidianas. 

  Abordamos, em seguida, os textos do livro Mil Palavras em Português para 

Estrangeiros nos quais palavra e/ou imagem deixam entrever algum espaço de 

trabalho ou atividade profissional, mesmo que de forma  tênue. 

  Não havendo uma organização linear da obra numa sequência de unidades 

ou lições devidamente numeradas e indexadas em um sumário, optamos por 

analisar o material textual dividido em dois grandes grupos. No primeiro grupo (G1), 

estão os textos elaborados por Behar ou que foram por ele selecionados de obras 

de escritores brasileiros e portugueses, quase todos contendo uma ilustração 

precedendo a parte verbal. No segundo grupo (G2), encontram-se os textos 

humorísticos multimodais, cujo sentido se constrói na articulação da imagem com 

uma ou duas falas que a sucedem.  

  Embora os textos do livro não estejam ambientados em nenhuma cidade 

brasileira específica, faremos correlações do universo de trabalho que deles emerge 

com o espaço da cidade de São Paulo, nos anos 70, com base no local e data da 

publicação da obra.     
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 7.3.1.1. Análise dos textos do Grupo 1 

 

 O Grupo 1 é composto por textos não literários – os textos verbais elaborados 

por Behar – e também por textos literários de renomados autores brasileiros e 

portugueses por ele selecionados para fazer parte da obra. 

 

 7.3.1.1.1. Textos não-literários  

 

 O que se pode comprar na feira  

         

 No texto O que se pode comprar na feira (p. 43), o autor parece ter por objetivo 

ampliar o léxico dos aprendizes estrangeiros em relação aos gêneros de primeira 

necessidade que, então, podiam ser encontrados nas feiras (que existiam em quase 

todos os bairros da cidade de São Paulo) e ofereciam os seus produtos com preços 

mais convidativos do que os dos supermercados. No texto em questão, apresentado 

sob a forma de listagem, Behar separou os produtos por tipos de gêneros, o que 

teoricamente nos permitiria observar o que as feiras comercializavam no ano da 

publicação da obra. 

  Confrontando a obra de Töpker com a de Behar, constatamos que as listagens 

que constam na segunda parecem ter sido elaboradas com base na primeira, 

havendo grandes coincidências na ordem de apresentação dos produtos, reunidos 

em blocos sob os títulos Frutas, Legumes, Secos e Molhados Laticínios, Flores e 

Plantas.  

 As listagens reproduzem a ordem dos blocos de mercadorias e da relação dos 

itens neles incluídos encontrada nas lições 10,11,12 – A feira, de Töpker (1948, p. 

38-44), com eventuais supressões de especificações ou de produtos já não 

disponíveis nas feiras dos anos 70 (p. ex.: galinhas-d’angola, pombas, gansos).  

 Há também diferenças entre os produtos comercializados nas feiras 

representadas na obra de Töpker e de Behar relativas à inclusão, na segunda obra, 

editada já nos anos 70, dos blocos de mercadorias rotulados pelo autor de Vestuário 

e Perfumarias. Os nomes de produtos elencados sob esses dois últimos rótulos não 

estão bem distribuídos, observando-se, por exemplo, toalha, travesseiro e fronha  

listados entre os produtos de perfumaria.   



129 

 Na lição da feira, a atividade do carregador é mencionada tanto por Töpker 

(nos anos 40) quanto por Behar (anos 70), sendo que, na obra deste último autor, 

este profissional é representado também na ilustração que acompanha o texto 

verbal, com fisionomia exausta, empurrando um carrinho46 repleto de compras e 

ainda carregando várias mercadorias, ao lado de uma freguesa da feira, bem vestida 

e sorridente.   

  Nas feiras livres, o transporte de mercadorias era feito por crianças, 

adolescentes e até por adultos, e funcionava como um “extra” para quem não tinha 

ou não podia ainda ter um emprego fixo, mas o faturamento dependia da sorte. Era 

a prática que ensinava os meninos quais os horários em que a procura era maior.    

        Madeira (1986) cita dados baseados nas estatísticas oficiais dos Censos 

Demográficos (1970 – 1980) e na Pesquisa por Amostra de Domicílios (PNAD) que 

indicam que, nos anos 70, constatou-se um aumento de mão de obra infantil e jovem 

no mercado de trabalho.  Em números absolutos, a taxa de trabalhadores urbanos 

nas faixas etárias compreendidas entre 10 e 17 anos cresceu 41% entre os anos 70 

e 80.  Normalmente é o trabalho rural que absorve o maior número de trabalhadores 

infantis e adolescentes, mas naquela  década, em São Paulo, passou-se de 8,8% de 

jovens empregados para 13,4%.      

 

 No restaurante 

 

            O texto No Restaurante (p. 91), encimado pela ilustração de um cliente, de 

paletó e gravata, em uma mesa de restaurante e de um garçom que, “lambendo os 

beiços” e “com água na boca”, traz uma ave fumegante numa bandeja, constitui um 

diálogo situacional entre personagens do sexo masculino – cliente47 e o garçom.      

 O esquecimento da sobremesa – “O senhor esqueceu-se da minha 

sobremesa?” –  e a apresentação de uma conta incorreta – “A conta não está certa. 

A que se refere isto? Não tivemos isto.” – representam um serviço profissional e um 

estabelecimento, no mínimo, de qualidade questionável.  

 No livro de Töpker não há lição ambientada em restaurante, mas, no de 

Marchant (1969, p. 107), há um diálogo intitulado No restaurante, travado entre o 

                                                 
46 Em Töpker (1948, p. 41), os carregadores, “homens e meninos”, carregam as compras em “cestas grandes”.   
47 O uso da primeira pessoa do singular alternada com a primeira do plural pelo personagem cliente e o da 
terceira pessoa do singular com a terceira do plural pelo garçom, entre outras ocorrências linguísticas, tornam o 
texto incoerente em muitos pontos.  
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personagem principal, o Sr. Terra, e um garçom48. Nesta obra, o restaurante e o 

profissional garçom são apresentados sem evidências de traços negativos.     

  A partir dos anos 70, quando o turismo passou a ser visto como uma das vias 

de incentivo ao desenvolvimento do país, a área que trabalha com alimentos e 

bebidas exibe grandes transformações. Há restaurantes para todos os gostos: 

tradicionais, internacionais, típicos. E há ainda estabelecimentos que oferecem 

refeições rápidas (fast food), bares, choperias, casas de chá, docerias, pubs, 

creperias, casas de suco e vitaminas etc. São Paulo, na década de 70, já era o 

centro econômico mais importante do país para onde confluía gente de várias partes 

do mundo. Até aquela década o estado apresentou taxas de crescimento 

significativas devido à intensa imigração. Entre os anos 70 e 80, São Paulo recebeu 

um total de 3.250 889 imigrantes, afirmam os Censos Demográficos de 80, 91 e 

2000 do IBGE. Por causa do setor industrial e de serviços, este estado, com 

destaque para a capital, foi também o destino escolhido por milhares de migrantes 

vindos das regiões mais pobres do país em busca de trabalho. Esse agrupamento 

de pessoas gerou hábitos e sabores diferentes. Por isso, em São Paulo dos anos 70 

era possível encontrar excelentes restaurantes tanto da culinária de outras regiões 

brasileiras quanto da internacional. 

 Na loja – Roupas feitas  

 

      O texto Na Loja – Roupas Feitas (p. 82) aborda o contexto do comércio de 

roupas masculinas e a atividade do vendedor em estabelecimentos dessa natureza. 

Na obra de Töpker, só há alusão ao comércio de roupas feitas masculinas em um 

texto que simula um catálogo de uma grande loja. No livro de Marchant, as compras 

são de roupas femininas e se desenvolvem entre  compradora e vendedora.     

Este texto de Behar é encimado por uma ilustração na qual uma mulher, 

acompanhada por um homem, ambos bem-vestidos, contempla, com olhar cobiçoso, 

um casaco de peles em uma vitrine com roupas femininas bem tradicionais, que 

fogem ao estilo da moda típica dos anos 70, influenciada pela cultura hippie.   

                                                 
48 O garçom é o profissional cujas funções não se limitam a atender aos pedidos do cliente, servi-lo e fazer a 
cobrança da conta. Integra a chamada “brigada de salão”, podendo também arrumar o salão, as mesas e os 
aparadores e, por vezes, ajudar na sua montagem.   
         Os diversos tipos de restaurantes, normalmente, são adaptados à sua clientela, mais tradicional, não 
dispensando o ritual do serviço em uma refeição, ou mais simples, que procura uma refeição barata e ligeira, 
passando também pelos que apreciam lá estar para degustar com calma o sabor da comida. Independente do 
público alvo, uma equipe de trabalho bem treinada e responsável pode fazer milagres. Os restaurantes 
brasileiros já se deram conta disso, pois a clientela vem se mostrando exigente e conhecedora dos seus direitos. 
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Diante do casaco de peles, que já simbolizou status e representou o sonho de 

consumo de algumas mulheres49, a personagem expressa um grande prazer em seu 

semblante: seus olhos arregalados e o dedo indicador pousado na boca lhe 

emprestam um ar de surpresa e dúvida: por que não? Já as feições do homem 

indicam que para ele a compra é supérflua, mas, isso, certamente, ele não vai ter 

coragem de dizer. Chama a atenção, na ilustração, a disparidade de altura dos 

elementos que compõem o par, que talvez denuncie a assimetria de poderes entre 

os dois.   

 A imagem é discrepante do diálogo que a sucede, o qual representa um 

cliente interagindo com um vendedor 50 na compra de artigos de vestuário 

masculinos. Neste diálogo situacional, Behar apresenta ao aluno estrangeiro, no 

contexto do comércio de roupas masculinas, as ações de linguagem relacionadas à 

atividade do comprador e do vendedor, que trazem até o aprendiz não só o 

vocabulário referente à indumentária masculina, com referências a tamanho, cor e 

feitio, mas também informações sobre condições e formas de pagamento em vigor 

na época.  

Na ilustração de outro texto, Medidas usadas no Brasil (p. 71), observa-se a 

representação de outro profissional que presta serviços na área de vestuário 

masculino – um alfaiate, tirando as medidas de um cliente.  

    

 Sapatos 

 

         O texto denominado Sapatos (p. 88) traz a ilustração de                                                     

uma cliente, jovem, bonita e com roupas provocantes51, sendo atendida por um 

vendedor de loja de calçados.   

                                                 
49 Nos anos 70, casacos de pele de origem animal já estavam incomodando os que se interessavam por ecologia 
e respeito à diversidade de vida. Já se falava na criação e uso de produtos sintéticos como forma de 
substituição. Em decorrência disso, muitas celebridades que teimavam em aparecer vestidas com casacos de 
pele animal passaram a ser publicamente criticadas. 
 
50 Nos anos 70, as lojas de roupas masculinas ofereciam trabalho para homens, não havia vendedoras. Partia-se 
do princípio que um homem se sentiria mais a vontade sendo atendido por outro. Este teria muito mais condições 
de compreender o gosto masculino, de oferecer boas sugestões e de tirar medidas, sem constrangimentos, se 
fosse preciso. 

 
51 Os anos 70 e 80 marcam um período de erotização do corpo, o que pode ser claramente observado nas 
ilustrações deste manual, no que se refere ao corpo feminino. A moça representada na ilustração está com um 
vestido decotado, justo e muito curto, o que deixa seios e pernas de fora. O personagem vendedor encontra-se 
sentado diante dela, mas, devido a tanta exuberância, transtornado, vira o rosto para não olhar.    
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         O diálogo, que não condiz com a ilustração, pois nele o cliente é do sexo 

masculino, representa a compra e venda de calçados, deixando entrever na 

conversa entre comprador e vendedor alguma variedade de tipos, materiais e 

numeração desse tipo de produto.    

  Além de o tópico calçados ser de praxe em livros de língua estrangeira da 

época, falar de sapatos em São Paulo, pode ser visto, indiretamente,  como colocar 

em foco uma indústria de tradição na região, existente desde a década de 20 na 

cidade de Franca, no interior do estado, a de calçados52. Nos anos 50, devido ao 

estímulo dado por Getúlio Vargas, as indústrias de Franca foram se transformando 

em grandes empresas e, finalmente, nos anos 70, esse polo industrial passou a 

fazer parte do mercado externo. 

 

 Consertos 

  

  O texto Consertos (p. 90), que se segue àquele sobre a compra e venda de 

sapatos, também está ligado ao universo calçadista, consistindo em um diálogo 

entre um cliente e um sapateiro. O diálogo, porém, praticamente nada acrescenta 

sobre o contexto de trabalho, a atividade e o profissional em questão, o sapateiro, 

cujo ofício, antigo e de utilidade social, teve muita  importância nos tempos em que 

não existia ainda a fabricação industrial de sapatos.  

  Esse diálogo também não tem nenhuma relação com a ilustração que o 

acompanha, a qual mostra um homem de martelo na mão fixando pregos no que 

parecem ser ripas que fazem parte de uma estrutura semelhante a uma ponte de 

madeira. O trabalhador representado nessa obra editada nos anos 70 não está 

trajado como um operário da construção civil, mas como um cidadão comum que 

“faz um bico” ou que conserta alguma coisa para si mesmo.  

                                                                                                                                                         
8 Desde a década de 20, Franca possuía o maior número de estabelecimentos produtores de calçados do interior 
paulista. Em 30, a indústria se fortaleceu e como a produção estava deixando de ser artesanal para ser 
mecanizada, os industriais sentiram necessidade de buscar conhecimentos técnicos fora da cidade. Para isso, 
algumas empresas enviaram seus funcionários para fazerem estágios no Rio de Janeiro para que depois 
pudessem dividir o conhecimento adquirido com os outros operários. Nessa época, as habilidades técnicas para 
a fabricação de um calçado não eram aprendidas em curso, mas aprendidas na prática e passadas de geração a 
geração. Uma das características da indústria de Franca é ser familiar. As associações entre tios, primos, 
irmãos, cunhados, etc. era feita e desfeita de acordo com as necessidades do negócio. 

 

 
 



133 

  O desenvolvimento da economia entre os anos 40 e 70 criou várias 

possibilidades de inserção da população em atividades de trabalho urbano53.  A vida 

na cidade oferecia para os mais ambiciosos a oportunidade de ter o seu próprio 

negócio e para os menos afortunados, sem qualificação profissional e escolaridade, 

a possibilidade prestar serviços em estabelecimentos de diversos tipos e em casas 

de famílias.  

        

 Na Óptica  

 

  O texto Na Óptica (p. 96) é muito curto, praticamente nada acrescentando em 

relação a esse contexto de trabalho e à atividade de quem nele se inscreve.  

 A parte verbal sobre conserto de óculos e compra de lentes de sol não condiz 

com a ilustração. Na imagem, uma jovem vendedora, representada pelo ilustrador 

de forma insinuante (com um minivestido curto, justo e extremamente decotado), 

experimenta óculos em uma criança que está no colo do pai, o qual, por sua vez, 

devido ao inusitado da roupa e à exposição do corpo voluptuoso da jovem, observa 

perturbado o generoso decote (ANEXO J, p.226) .     

       Foi nos anos 70 que os óculos, entre eles os óculos com lentes escuras, 

passaram a ser vistos como acessório, ou seja, um item que precisa estar em 

harmonia com o modo de ser e de vestir de quem o usa.   

 

 Fotos 

 

        O texto Fotos (p. 100) é dialogado. Os interlocutores não têm identificação, 

mas percebe-se que os personagens são o vendedor de uma loja de artigos 

fotográficos e um comprador. O personagem comprador quer adquirir filmes 

coloridos para a máquina fotográfica. O diálogo se constrói com perguntas e 

respostas recorrentes em situações desta natureza. 

          Nos anos 70, as fotografias deixaram de ser apenas documentais, passaram 

a ter mais importância e começaram a ser vistas como obras artísticas. Apareceram 

                                                 
53 Baltar (1996)53, em artigo assinado para a Revista Economia e Sociedade, da Unicamp, estudou os dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1979 e informações dos Censos Demográficos de 
1970, 1980 e 1991, afirmou que era possível estimar que em 1979 havia 30,3 milhões de pessoas ocupadas em 
atividades não agrícolas no país. Desse total, 76% tinham um emprego assalariado e os outros 24% trabalhavam 
por conta própria, em uma grande variedade de pequenos serviços realizados por mão de obra desqualificada, 
abundante nas zonas urbanas.  
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em livros de arte, foram exibidas em galerias e compradas por colecionadores. A 

exemplo de outras manifestações artísticas, a necessidade de compreendê-la em 

profundidade transformou-a em objeto de estudo acadêmico.  

         As fotos documentais continuaram a se desenvolver e houve um aumento do 

uso da cor em fotografias de moda e publicidade. Nesta mesma década surgiram 

várias agências fotográficas em cidades diferentes como Rio, Brasília, São Paulo e 

Porto Alegre. Foram criadas por profissionais que almejavam ter certa liberdade 

criativa e controle sobre a difusão do seu produto. Foi o tempo em que as fotografias 

autorais começam a se firmar no Brasil. Em São Paulo surgiram oficinas e escolas 

de fotografia.  

  A ilustração que acompanha o texto verbal Fotos representa um estúdio, no 

qual um profissional parece buscar o melhor ângulo para tirar fotos de uma modelo 

exiguamente vestida com um biquíni ou calcinha. Pode-se pensar fotógrafo está 

tirando fotos para publicidade e utiliza uma modelo jovem, bonita e sedutora, pois a 

fotografia já vinha sendo um dos elementos mais empregados pela propaganda e a 

figura feminina era usada para vender vários tipos de produto.  

 

 Presentes 

  

  O curto texto intitulado Presentes (p. 95), desenvolvido em situação de 

compra e venda de presentes, parece ter por objetivo expandir o léxico do aprendiz 

estrangeiro em relação a esse tipo de artigo e não contribui muito para nossa 

pesquisa. 

  A parte verbal do texto, se observadas a forma de tratamento e a 

concordância nominal utilizadas, sugere uma interação entre um vendedor e um 

cliente, ambos do sexo masculino. A ilustração, contudo, além de representar duas 

personagens do sexo feminino e uma do sexo masculino, parece não focalizar o ato 

de compra e venda e não se ambientar na loja, mas sim o ato de o homem oferecer 

o presente a alguém.  

 

 Relojoaria 

  

  O texto verbal intitulado Relojoaria (p. 97), que pretende simular um diálogo 

num estabelecimento dessa natureza, é confuso e discrepante da ilustração que o 
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precede, sem estrutura que permita o alcance do que parece ser seu objetivo: 

ensinar o aprendiz estrangeiro a solicitar um conserto de relógio a um relojoeiro.  

Nada acrescenta ao nosso estudo.   

 

 Livraria 

 

  No texto intitulado Livraria (p.98), há referência ao contexto de um 

estabelecimento desse tipo e ao profissional que nele atua. O componente verbal 

concretiza-se em um diálogo entre o personagem comprador e o vendedor, no 

ambiente de uma livraria54, cujo objetivo parece ser, além de abordar o vocabulário 

relativo ao tipo de atividade que se observa nesse espaço comercial, o de mostrar 

que há formas diferentes de se pedir um livro. 

  Em relação ao tipo de atividade de compra e venda realizada na livraria 

representada no texto, observa-se que no local também são comercializados 

materiais de papelaria. Nem o componente verbal nem o não verbal oferecem 

elementos significativos para nossa pesquisa.   

     

 Barbeiro 

   

  O texto de Behar intitulado Barbeiro (p. 120) traz ao manual de português 

para estrangeiros um contexto e um ofício eminentemente masculinos, que também 

estão presentes no livro de Marchant. No livro de Marchant o personagem principal, 

o Sr. Terra, utiliza os serviços de um profissional desse tipo, mas no texto em 

questão não se observa um diálogo, temos apenas uma listagem de frases 

descontextualizadas que poderiam ser ditas por alguém que procurasse um serviço 

desse tipo, encimadas pelo título e por uma ilustração de um barbeiro e de seu 

cliente.    

  No texto denominado Barbeiro, o desenho mostra uma parte de um salão de 

barbearia, com uma bancada com armários, um grande espelho e objetos  utilizados 

pelo barbeiro como o pincel de barba (que na ilustração encontra-se cheio de 

espuma) e o borrifador.  O barbeiro segura uma navalha na mão. 

                                                 
54 As livrarias começaram a surgir em São Paulo no século XIX, pois, em 1827, com a inauguração da Faculdade 
de Direito do Largo São Francisco, seus alunos foram grandes estimuladores desse tipo comércio. Daí em 
diante, São Paulo recebeu e prestigiou inúmeras editoras como Saraiva, Freitas Bastos, Siciliano, Duas Cidades, 
e tantas outras que se tornaram grandes empresas conhecidas nacionalmente. 
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 Banco – Câmbio 

 

        No texto Bancos – Câmbio (p. 102), encontramos um diálogo situacional entre 

os personagens que representam um funcionário do banco e um estrangeiro que 

pede informações sobre câmbio, fala de cheques de viagem, carta de crédito55, 

“levantar um cheque”, empregando construções usuais, na época, nesse tipo de 

contato.  

  A frase final do texto “Parece que há um pequeno engano aqui”, que surge 

após uma solicitação feita pelo cliente para que o caixa “troque em miúdos” uma 

nota de valor mais elevado, deixa entrever uma imagem do serviço bancário 

brasileiro não muito positiva.  

          O texto é encimado por uma ilustração que não condiz com o diálogo que a 

sucede e representa o espaço bancário como inseguro e pouco eficiente. A 

insegurança pode ser observada na imagem de um ladrão (representado de forma 

estereotipada, com camisa listrada56, máscara preta e boné) que, no guichê de um 

banco, ameaça com um revólver o caixa. Este, com uma expressão amedrontada, 

entrega-lhe um maço de notas, que retira de uma gaveta. A representação do 

personagem ladrão de banco é recorrente na obra analisada, pois, no texto 

humorístico encontrado na página 245, há mais uma ilustração de ladrão assaltando 

um caixa de banco.  

  Além se configurar o contexto bancário como inseguro, num cenário de 

assalto, a imagem o revela como não antenado com a modernidade, visto que 

mostra o dinheiro, no caixa, guardado em uma gaveta sob o balcão, embora, em 70, 

os bancos já utilizassem computadores para processamento de dados. Naqueles 

anos, os principais bancos começaram a experimentar a automação das agências, 

ou seja, interligação de seus caixas através do sistema online57.  

                                                 
55 A carta de crédito é uma modalidade de pagamento conhecida no comércio internacional por oferecer maiores 
garantias. É emitida por um banco a pedido do cliente e o banco compromete-se a efetuar pagamentos a 
terceiros.  
 
56 Desde a Idade Média tidas como uma marca negativa e presentes até o século passado em  roupas de 
prisioneiros, doentes psiquiátricos etc., as listras  podem ser observadas em caricaturas e ilustrações nas roupas 
de malandros, ladrões, presidiários, ou seja, daqueles que determinada sociedade considerava fora da ordem 
por ela estabelecida.  

   
57 Ao se transformarem em grandes usuários de computadores no país, os bancos brasileiros estimularam 
ativamente o desenvolvimento da tecnologia local na área de computação. Os bancos também contribuíram com 
sociedade de capital e até com recursos humanos para o desenvolvimento de algumas das principais empresas 
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 Médico e farmácia  

 

          No texto Médico e Farmácia (p. 115), o autor representa, em situação também 

frequente em livros didáticos de língua estrangeira, um médico e um profissional que 

atua em uma farmácia (farmacêutico? vendedor?) interagindo com um cliente.  

  No texto verbal, o médico é representado, no consultório particular, 

atendendo, orientando e prescrevendo medicamento para um paciente do sexo 

masculino. O profissional da farmácia avia a receita médica, cumprindo sua função, 

mas o cliente solicita a ele outros medicamentos para o tratamento de diversos 

males, o que sugere que, em nosso meio, é comum a indicação de medicamentos 

por profissionais que atuam na farmácia, extrapolando sua área de atuação.    

  A ilustração do texto não condiz com o texto verbal, pois a imagem representa 

um médico atendendo uma paciente jovem, bonita e sumariamente vestida, que está 

sentada sobre a maca (ANEXO K).  

 

 Dentista 

  

          Sob o título Dentista (p. 119), encontram-se frases soltas relativas a relatos de 

problemas dentários e a perguntas sobre procedimentos odontológicos comumente 

feitas por pacientes a profissionais dessa área.  

  A ilustração referente ao dentista em seu contexto de trabalho58 – 

pretensamente cômica, pois nela o profissional utiliza como instrumentos de trabalho 

uma marreta e uma talhadeira, representa-o exercendo seu ofício de forma 

rudimentar.   

   

 Um pouco do Brasil  

  

                                                                                                                                                         
da nascente indústria de informática brasileira, como a Cobra, a Itautec entre outras. Esse envolvimento dos 
bancos comerciais com as empresas de informática facilitou o processo de automação bancária no país. 
 
58  Apesar do curso de Odontologia ter sido criado no século XIX, o país entra no século XXI com uma política de 
saúde bucal deficiente e grande parte da sua população sem acesso aos serviços odontológicos. Em dados 
citados por Amado Silva (s.d., p.2), “até 1998 12,5% da população urbana e 32% da população rural nunca 
tinham recebido nenhum tipo de tratamento odontológico.” No Brasil, a maior parte das ações odontológicas 
concentra-se no campo da assistência individual.  
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  O texto expositivo Um Pouco de Brasil (p. 351) aborda informações básicas 

sobre o país, sob o ponto de vista de sua divisão política, limites, acidentes 

geográficos e produtos, mas é ambientado, pela ilustração que o precede, em uma 

escola. A imagem mostra, em destaque, em uma sala de aula, a figura de uma 

jovem professora que, vestindo uma minissaia, aponta para um mapa do Brasil, 

enquanto seus alunos concentram sua atenção nos seus atributos físicos exibidos 

pela vestimenta curta.    

 

 Hino Nacional 

  

          Na edição da obra de Behar analisada, datada de 1970, da mesma forma que 

na do livro de Töpker, publicado nos anos 40, a letra do Hino Nacional constitui o 

texto de abertura. No livro didático em foco, esse texto verbal é precedido pela 

ilustração que representa, em primeiro plano, no palco de um teatro, um maestro 

que, vestido a rigor, tendo na mão a batuta e diante de si a partitura, exerce sua 

função de regente.  

  A ilustração não precede, portanto, texto que faça qualquer  remissão a 

contexto de trabalho e/ou atividade profissional e parece ser apenas “decoração de 

página”.      

  Ressalte-se ainda que, por motivos óbvios, a ilustração do maestro 

precedendo o Hino Nacional, da mesma forma que a do militar encimando o texto A 

Pátria (p. 155), no período dos anos 70, não têm o traço de humor que se pretendeu 

imprimir a maior parte das imagens da obra.  

 

 Distâncias rodoviárias entre as principais cidades do Brasil  

 

         A ilustração que encima o texto informativo Distâncias rodoviárias entre as 

principais cidades do Brasil (p.75) retrata um motorista de ônibus, que, pela 

indumentária, parece trabalhar em um trajeto interestadual.   

         O manual didático deve oferecer essa informação ao aluno estrangeiro 

porque o principal modo de transporte no Brasil é o rodoviário – tanto em volume de 

movimentação de cargas quanto em transporte de passageiros, mas nada há no 

texto que amplie a informação sobre o espaço dos transportes coletivos e aqueles 
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que neles atuam e interagem. O livro de Marchant aborda essa questão de forma 

mais informativa.  

Nos anos 70, quando a indústria automobilística começou a se fortalecer, o 

país cresceu impulsionado pelos milhares de quilômetros de vias pavimentadas que 

refletiam os investimentos do governo nesse setor. Foi com o programa de 

construção de rodovias e melhoria dos transportes rodoviários que o Brasil rompeu 

de fato o relativo isolamento comercial de suas regiões.59 

 

 Gasolina – Oficina mecânica 

 

          O texto Gasolina – Oficina Mecânica (p.131) é um diálogo no qual Behar 

focaliza uma situação do cotidiano, o reparo e o abastecimento de um carro, com 

vocabulário e construções frasais nela empregados. O texto faz referência breve ao 

ofício de borracheiro e ao trabalho do frentista, sem nomear esse último profissional.  

          O texto é encimado por uma ilustração que mostra um posto de gasolina, 

mais especificamente uma bomba, onde um frentista abastece um carro de passeio. 

Enquanto um funcionário abastece o veículo, outro é representado ao vasculhar o 

motor em busca de algum defeito. O dono do carro está atônito. Na época da edição 

do livro, era comum que os postos de gasolina não se limitassem a abastecer o 

veículo, mas sempre havia alguém que se oferecia para consertar ou pesquisar se 

estava tudo correto com a parte mecânica.  

 

 Distância entre os principais aeroportos do Brasil  

 

Em relação aos transportes aéreos, no texto Distância entre os principais 

aeroportos do Brasil (p. 74), observamos, como no anterior, apenas a ilustração de 

um piloto seguida das distâncias entre aeroportos de cidades brasileiras, mas, em 

outro texto intitulado Viagens (p. 129), também é abordado o contexto da navegação 

aérea, fazendo-se umas poucas referências a serviços de terra e de bordo.  

                                                 
59 Para se entender a dinâmica das mudanças ocorridas no país a partir da década de 50, nada melhor do que a 
narrativa feita pela memória dos transportes. Antes dos anos 50, o sistema de transporte interestadual mais 
utilizado era a cabotagem, muitas vezes, a única forma de comunicação entre certas regiões brasileiras.  
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Na análise que faremos mais adiante dos textos humorísticos, veremos a 

representação que é feita das comissárias de bordo, então denominadas 

aeromoças.   

    

 Na alfândega 

 

  No texto Na Alfândega (p. 50) foi apresentada uma situação rotineira de 

chegada de estrangeiros ao Brasil, através de perguntas e respostas, de praxe, 

entre personagens que são um fiscal alfandegário e um turista. No texto, além desse 

fiscal, que é apresentado no desempenho de sua função, também há um diálogo 

mínimo, que pouco acrescenta, com um carregador60 de malas (ver também 

ilustração da página 303). Ainda é citada a figura do despachante de bagagens, 

também sem maiores informações sobre sua atividade.    

 Na década de 70, nossa tecnologia ainda era incipiente o que se refletia nos 

artigos produzidos industrialmente. Muitos, então, optavam por comprar produtos 

estrangeiros, pois era mais fácil e mais barato usar aparelhos e utensílios 

domésticos importados. Assim, a alegria de uma viagem amparada em grandes 

compras poderia terminar na alfândega, já que as pessoas, às vezes, não estavam 

bem informadas sobre a cota de produtos importados que podia entrar no país sem 

pagar imposto.  

 

 No Hotel 

 

           No texto No Hotel (p. 53), o autor representou, no contexto de um hotel61, um 

hóspede dialogando com o gerente. São mencionados ainda funcionários que 

                                                 
60 A classe de carregadores foi formada em 1940 no Aeroporto de São Paulo (Congonhas). Trabalharam até 
1954 sem serem reconhecidos como profissionais e as vagas eram preenchidas por apadrinhamento político. Em 
1974, o decreto 5.162 regulamentou as atividades dos carregadores de bagagem nesse aeroporto. Somente 
seriam aceitos para o trabalho aqueles que estivessem devidamente autorizados pela Secretaria de Estado dos 
Negócios de Transportes. O número de carregadores deveria ser fixado de acordo com as necessidades do 
serviço, levando-se em conta o número de passageiros que embarcavam e desembarcavam naquela capital. Era 
uma classe de trabalhadores independente que seguia uma tabela de preços, já aprovada, para cobrar por seus 
serviços.  
 
61 Em torno de 1870, São Paulo já possuía um parque hoteleiro significativo que aumentava à medida que a 
cidade crescia, industrializando-se e passando a oferecer inúmeras oportunidades de trabalho e de negócios. 
Pode-se dizer que os primeiros hotéis surgidos ainda na época do Império refletiam a necessidade de 
acompanhar as mudanças de costumes introduzidas na cidade pelo imigrante europeu e também para melhor 
receber e atender as exigências dos barões do café. Não parecem ter sido negócios de família, como aconteceu 
em outras cidades brasileiras. No século XX iniciou-se outra fase do ciclo hoteleiro paulistano, mas esta já tinha 
o apoio da indústria e de inovações tecnológicas como a eletricidade, elevador, o telefone e o telégrafo.  
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prestam outros serviço neste tipo de estabelecimento, como o porteiro. São 

abordadas questões como check-in, preços de diárias, tipos de acomodação, 

serviços disponíveis, check-out. 

  Na década de 70, com a vinda de algumas multinacionais para o país, e na de 

90, com a chegada de muitas outras, a cidade de São Paulo deixou de ser industrial 

e assumiu a vocação para prestadora de serviços em diversas áreas, entre elas a de 

hotelaria.  

 

 Ao telefone   

 

        O texto verbal intitulado Ao Telefone (p. 106) reúne falas de uma telefonista e 

de alguém que solicita uma ligação.  

  Em 70, os códigos DDD já haviam sido criados (1969) e o primeiro estado a 

utilizá-los para ligações automáticas para outras capitais foi São Paulo. Mas, esse 

serviço parece que foi sendo automatizado aos poucos e por algum tempo as 

telefonistas ainda tiveram que atuar para completar as ligações. O mercado de 

trabalho marcou essa profissão como feminina e milhares de mulheres, pelo Brasil 

afora, nela atuaram.  

 

 Correios 

 

  No texto Correios (p. 104) predominam perguntas possíveis de serem feitas 

numa agência de Correios e afirmações relativas aos serviços por ela oferecidos. Há 

perguntas sobre serviços existentes na época da edição do livro, mas que já caíram 

em desuso, como é o caso do cabograma62, muito utilizado quando se desejava 

enviar uma mensagem rápida, mas que, com a popularização dos PCs e dos e-

mails, deixou de ter  utilidade. 

                                                                                                                                                         
 
62 O cabograma era uma mensagem telegráfica enviada por cabo submarino. Era um serviço mais caro e mais 
rápido do que o telegrama. A mensagem telegráfica era enviada por um operador, o telegrafista, utilizando o 
código Morse e chamada de telegrama. 
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         Na ilustração que encima o texto verbal intitulado Correios, pode-se ver um 

carteiro uniformizado63, usando uma bicicleta para fazer as suas entregas de 

correspondência. 

  

  7.3.1.1.2. Textos literários 

 

 A Pátria  

 

          O texto A Pátria (p.155), de Alexandre Herculano, aborda as noções de pátria 

e nação, apresentando uma ilustração que traz, em primeiro plano, um militar 

prestando continência, no que parece ser uma festividade, pois, em segundo plano, 

podem-se ver outros elementos, em forma, carregando uma bandeira do Brasil. Não 

há nenhuma alusão direta à tarefa deste tipo de profissional, mas fica implícito que é 

a de defender a pátria e os poderes constitucionais.  

 

 A Fronteira  

 

O texto verbal A Fronteira (p. 199), de Olavo Bilac e Coelho Neto, aborda, 

conforme sugerido no título, a questão da defesa de nossas fronteiras. A ilustração 

que o precede também é de um militar em atividade, patrulhando o que parece ser 

uma região desabitada.     

         Nos anos 70, já com os militares instalados no poder, o Exército começou a 

formar os Pelotões Especiais de Fronteira, cujos quartéis representavam a única 

presença do Estado naqueles locais. São mais de 17 mil quilômetros de fronteiras 

com dez países.  

 

 Escrava Isaura 

                                                 
63 O uniforme utilizado por determinados trabalhadores, entre eles o carteiro, serve para o estabelecimento de 
sua identidade social. O primeiro carteiro iniciou o seu trabalho por aqui (não se sabe se com ou sem uniforme) 
em 1663. Criou-se, então, uma organização paraestatal intitulada Correio no Brasil. O serviço de carteiro só foi 
iniciado na segunda metade do século XIX. Até então, o serviço de entrega de cartas era pago e não cumpria, 
devidamente, com as suas atribuições, por isso, as pessoas optavam por mão de obra gratuita como escravos, 
tropeiros e bandeirantes. Em 1835, o Correio da Corte iniciou o serviço de entrega de correspondência em 
domicílio.  O telégrafo chegou ao Brasil em 1852 e o órgão que dele se ocupava era a Repartição Geral dos 
Telégrafos, então separada do Departamento dos Correios.  Os que faziam a entrega de telegramas ficaram 
conhecidos como mensageiros e os carteiros eram trabalhadores dos Correios. A fusão das duas empresas só 
foi efetuada em 1931, quando foi criado o Departamento de Correios e Telégrafos. Anos mais tarde, em 20 de 
março de 1969  foi transformado em Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.     
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  O segmento do texto com esse título (p. 184), de autoria de Bernardo de 

Guimarães, enfoca uma situação de conflito entre um senhor e uma escrava, 

fazendo alusão à tortura. Ambienta-se em um Brasil ainda escravocrata que 

dependia economicamente do trabalho dos negros de origem africana.   

   A ilustração que o precede, desvinculada do texto, mostra uma mulher negra, 

sentada em uma cadeira de balanço, com um bebê branco no colo, em uma cozinha 

de área rural. É a chamada Mãe Preta que remonta aos idos do Brasil Colonial, 

quando as escravas cuidavam dos filhos dos senhores brancos. 

       

 Negrinho do Pastoreio 

 

 O mesmo tipo de testemunho sobre a crueldade nas relações entre senhores 

e escravos é dado no texto da lenda Negrinho do Pastoreio (p. 273), em versão 

escrita por Olavo Bilac.   

  Encimando o texto intitulado Negrinho do Pastoreio, de Olavo Bilac, a 

ilustração mostra um pequeno pastor de ovelhas, descansando na relva, com uma 

fisionomia feliz. O cajado, ferramenta de trabalho, encontra-se próximo ao seu 

corpo, e o menino acaricia uma ovelha. A imagem não está em sintonia com a 

narrativa que a segue, na qual o negrinho pastoreia uma tropa de cavalos tordilhos 

(e não de ovelhas), não está repousando (trabalha excessivamente)  e não está feliz 

(está faminto, desesperado e é martirizado).  

        

 Vidas Secas 

   

  Ao inserir um segmento da obra de Graciliano Ramos, na página 217 de seu 

manual, Behar leva ao leitor as agruras do cotidiano de um trabalhador rural 

nordestino e de sua família, que, diante de uma bem-vinda chuva, sonha em 

multiplicar seu rebanho e melhorar de vida.    

 

 A Seca 

  

  No parágrafo final do texto intitulado A Seca (p. 227), de Euclides da Cunha, 

precedido por uma ilustração de um homem caminhando numa área desértica sob 
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um sol abrasador, encontram-se referências às atividades desenvolvidas por  

lavradores nordestinos para tentar conservar sua lavoura na iminência de um 

período de seca.  

 

 O acendedor de lampiões 

 

  O poema de Jorge de Lima, incluído por Behar na página 297 do manual 

analisado, registra um tipo de trabalho existente no Brasil até o início do século XX. 

O trabalho do acendedor era de grande utilidade pública, quando as cidades 

brasileiras ainda não eram servidas pela eletricidade.   

 O lampião a gás chegou à capital paulista em 1830. Já o último lampião, 

apagou-se em 1933, no Rio de Janeiro, declinando junto com ele a  tarefa dos 

acendedores. 

 

 7.3.1.2. Análise dos textos do Grupo 2: textos humorísticos  

  

 Esse grupo é composto por textos multimodais humorísticos, cuja autoria se 

presume ser do ilustrador da obra. Eles não têm título e se compõem de uma 

ilustração seguida de uma ou duas falas dos personagens. Os títulos abaixo foram 

por nós atribuídos a partir da observação do conteúdo desses textos na perspectiva 

de nossa pesquisa.    

  

 Carregador de malas 

 

   No texto humorístico da página 303, encontra-se uma ilustração na qual um 

carregador leva no colo uma mulher jovem, bonita e vestida de forma provocante, 

enquanto outra, mais velha (talvez sua mãe), carrega as malas. A imagem não se 

articula com os textos que a precedem e sucedem.  

  

 Aeromoça 

 

  No texto da página 171, uma jovem, com uniforme semelhante ao usado 

pelas aeromoças na época da edição do livro, porém extremamente curto, está 

sentada em uma poltrona com um passageiro no colo, enquanto é advertida por uma 
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companheira de trabalho que está de pé no corredor: “Colega, acho que está 

exagerando na recepção aos turistas.” (ANEXO L, p.228).    

 

 Corretor de imóveis 

 

  No final da página 283, mais um texto que, desarticulado dos que o precedem 

e o sucedem, pretende fazer humor. Nele, um casal que deseja uma casa é atendido 

por um corretor de imóveis.  

 

 Restaurante/ Bar 

   

      Na página 240, há uma ilustração de uma jovem bonita, de vestido curto e 

blusa decotada, sentada sozinha em uma mesa de um restaurante. Na mesa ao 

lado, um homem, diante da indagação do garçom “Cavalheiro, o que deseja?“ diz, 

apontando para a mesa ao lado: “A vizinha”.  

 

7.3.2. O universo de trabalho representado 

  

 O livro Mil Palavras em Português para Estrangeiros, escrito por Eli Behar, 

publicado em São Paulo, em 1970, em plena ditadura militar, oferece aos alunos 

estrangeiros textos nos quais componentes verbais e não-verbais tentam recriar 

situações de comunicação em uma grande cidade brasileira.  

 Os diálogos não têm mais como fio condutor os membros de uma família 

brasileira de classe média e letrada, presenças constantes em livros de português 

para estrangeiros de épocas anteriores, como os de Töpker e Marchant. Nos 

diálogos, predominam personagens masculinos diversos, representados com um 

olhar estrangeiro e um discurso machista.   

 Diferindo também desses dois manuais, que situavam os textos 

respectivamente em São Paulo e Porto Alegre, o livro de Behar, embora tenha sido 

editado em São Paulo, não relaciona as situações esboçadas nos textos a nenhuma 

cidade brasileira específica. Traz, contudo, como era de se esperar, marcas de sua 

época – 1970.    

 O primeiro texto da obra de Behar, um segmento da letra do Hino Nacional, e, 

mais ao final, os textos A Pátria e Fronteira ilustrados com imagens de militares são 
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indícios claros da ancoragem da obra nesse período. A menção à censura 

governamental, no texto Rádio e televisão (p. 113), também articula a obra ao 

quadro político da época em que foi publicada.    

 Os contextos de trabalho e atividades profissionais representados nos textos 

da obra, objetos de nossa pesquisa, são abordados pelo autor de forma superficial, 

não tendo o material contribuído de forma relevante para nossa pesquisa.   

 O universo de trabalho representado nos textos de autoria de Behar é, 

sobretudo, urbano, de classe média e contemporâneo à época da edição da obra. Já 

em alguns textos literários incluídos no livro (segmentos de Vidas Secas, A Seca, 

Negrinho do Pastoreio), podem ser observados contextos de trabalho em épocas 

passadas, em ambiente rural e atividades desenvolvidas pelos segmentos mais 

pobres da população.       

  Os diálogos criados pelo autor situam-se em ambientes urbanos de comércio 

ou de prestação de serviços, que tiveram expansão na década de 70, pois o 

crescimento da economia fez migrar para as cidades milhões de trabalhadores 

vindos do campo. Esses trabalhadores foram assimilados pela indústria ou pelo 

setor terciário – de serviços (ANEXO M, p.229) e comércio. Apesar de São Paulo 

ostentar naqueles anos um parque industrial considerável, não há nos textos verbais 

criados pelo autor alusões a indústrias ou atividades fabris.  

 A figura masculina é representada nos textos de autoria do autor e do ilustrador 

em um universo de trabalho muito amplo, incluindo algumas profissões socialmente 

mais prestigiadas e outras menos.  Entre as de maior prestígio representadas na 

obra de Behar, citamos: militar, piloto, médico, dentista e farmacêutico. Encontramos 

ainda: bancário, fiscal da alfândega, despachante, corretor, fotógrafo, gerente de 

hotel, garçom, vendedor, alfaiate, sapateiro, relojoeiro, barbeiro, carteiro, motorista, 

frentista, borracheiro, mecânico, carteiro e carregador.  

 Na obra de Behar, a mulher raras vezes é representada de forma não sexista 

no desempenho de uma atividade profissional (ex: telefonista), surgindo em muitos 

textos como aquela que é dependente do dinheiro dos homens (ANEXO N,p.230; 

ANEXO O, p.231), ficando isso explícito em muitos pontos do livro. Nas raras 

representações da mulher no quadro de uma profissão – vendedora, aeromoça, 

professora (ANEXO P, p.232) – seu perfil extremamente erotizado, sobretudo nas 

ilustrações, é o de objeto de consumo masculino. Isso contrasta com o que se 

observou nos dois materiais analisados anteriormente, de Hermine Töpker e de 
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Mercedes Marchant, nos quais as representações da mulher, em suas atividades 

laborais, configuram-na sem esse traço, tanto no espaço da casa e quanto no 

espaço da rua – dona de casa, empregada doméstica, feirante, secretária, 

datilógrafa, telefonista, vendedora, costureira, modista, cabeleireira e manicure.  

 O trabalho infantil (carregador de compras na feira), no Brasil dos anos 70, está 

registrado neste material didático (bem como no de Töpker, situado na década de 

40), encontrando-se ainda no livro de Behar menção a esse tipo de atividade em 

épocas passadas de nossa história, no quadro da escravidão, como se pode 

observar no texto Negrinho do Pastoreio.  

   Também há registro, em textos não verbais da obra de Behar, de 

representações de brasileiros que, não obtendo trabalho, vivem como mendigos nas 

ruas das grandes cidades e de outros ainda que preferem roubar a trabalhar 

(ANEXO Q, p.233). Ladrões também estão representados na obra de Töpker.   

 

7.4. Tudo Bem – 1 (1984) 

 

  Nesta seção, analisaremos, nos textos de Tudo Bem – 1, as representações 

de contextos e atividades de trabalho.  

  

  7.4.1. Textos e contextos  

 

          O livro Tudo Bem–1, de Raquel Ramalhete, publicado pela editora Ao Livro 

Técnico, no Rio de Janeiro, em 1984, tem 12 unidades. A obra, segundo a autora, 

destina-se ao ensino, em nível básico, do Português do Brasil, sobretudo em sua 

modalidade falada, partindo de situações do cotidiano e abordando, de forma 

prática, a gramática, sem desprezar exercícios de sistematização.  Com capa e 

ilustrações de Edson Campos, Flávio de Melo e Antonio da Silva Neto, o volume 

analisado é acompanhado de um livro do professor e de fitas cassete.  

  Os textos incluídos nas unidades do livro vão do puramente verbal ao 

exclusivamente não verbal, passando por outras modalidades que se constroem na 

interseção do verbal com o não verbal. Entre os textos verbais, os de autoria de 

Ramalhete e aqueles provenientes de outras fontes, encontram-se alguns textos 

autênticos.  
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  Fixando-nos no conjunto das 12 unidades do livro, temos 37 textos verbais: 

24 dialogados (não autênticos) e 13 outros não dialogados (autênticos e não 

autênticos) e de diferentes gêneros. Há ainda textos não verbais e outros 

multimodais (associando imagem à palavra): fotografias, quadrinhos e desenhos 

criados pelos ilustradores, que surgem isolados como “decoração de página” ou 

fazem parte dos exercícios. Entre os textos não verbais também merece atenção a 

capa do livro de Ramalhete, com ilustrações coloridas de contextos de trabalho e 

lazer que parecem ser ambientados no Rio de Janeiro.   

  Entre os textos multimodais, destaque-se um conjunto de nove ilustrações 

relacionadas ao contexto cultural brasileiro e carioca, que trazem em sua parte 

superior, como títulos, frases de poemas ou de músicas brasileiras. 

  Todos os textos dessa edição da obra de Ramalhete, publicada nos anos 80, 

foram analisados em busca de representações de contextos de trabalho e de 

atividades profissionais.  

  Passamos a analisar as remissões a contextos de trabalho e atividades 

profissionais encontradas nos textos das unidades e na capa (ANEXO R) desse 

material publicado no Rio de Janeiro dos anos 80. Segue-se a listagem das 

unidades:  

 

Unidade 1 – O hotel (p. 1) 

Unidade 2 – No restaurante (p. 5) 

Unidade 3 – Onde é que você mora? (p. 12)  

Unidade 4 – Onde é que você vai? (p. 22)  

Unidade 5 – O que é que você fez? (p. 33)  

Unidade 6 – Senhores passageiros... (p. 46)  

Unidade 7 – Coração partido (p. 58)  

Unidade 8 – O que é que aconteceu ? (p. 72) 

Unidade 9 – Cinelândia (p. 85)  

Unidade 10 – Modo de usar (p. 99) 

Unidade 11 – O que será o amanhã? (p. 113) 

Unidade 12 – A família aumenta ( p. 124)    
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 Unidade 1 – O Hotel  

  

  Na Unidade 1, intitulada O Hotel, o texto do diálogo (p. 3-4) mostra uma 

recepcionista em atividade – dando informações, fazendo check-in e solicitando a 

um casal o preenchimento de uma ficha de registro de hóspedes. Outro texto da 

unidade (p. 4), constituído pela articulação da imagem de um casal na praia a um 

verso de letra de música de Caymi, É doce morrer no mar, sugere a inclusão do 

diálogo em questão em uma cidade turística. O cenário da hotelaria, possivelmente 

representado no espaço do Rio de Janeiro, estende-se até a unidade seguinte (só 

que nela já em segundo plano), na qual se presentifica em uma pequena ilustração 

de um casal de turistas chegando a um hotel.  

  O Rio de Janeiro, por suas belezas naturais e atividades de lazer, sempre foi 

um destino atrativo para turistas estrangeiros ou nacionais. Por sua importância 

financeira, comercial e cultural a cidade também hospeda os que chegam por 

imperativos de trabalho. Assim, de acordo com as informações oferecidas pela 

publicação Panorama da Hotelaria Brasileira, da consultoria HVS64, ao longo dos 

últimos 80 anos o Rio passou a oferecer ao turista uma hotelaria diversificada e que 

atende a todos os bolsos. Os hotéis mais baratos e antigos localizam-se na região 

do centro da cidade e nos bairros do Flamengo e Botafogo, e são, geralmente, 

independentes, quer dizer, gerenciados por seus próprios proprietários ou ligados a 

redes nacionais.  Na Zona Sul, após os anos 70, foram inaugurados 

empreendimentos mais caros e luxuosos, ligados a grandes bandeiras 

internacionais.  

 

 Unidade 2 – No restaurante 

  

  Na Unidade 2, No restaurante, o texto que se segue ao título (p.5) é formado 

por uma sequência de quatro fotos de um casal no ambiente de um bar ou 

restaurante simples, provavelmente em espaço urbano. 

   O hábito de “comer fora“ emergiu, entre nós, quando as mulheres começaram 

a ser incorporadas, efetivamente, ao mercado de trabalho – algumas não tinham 

empregadas domésticas nem tempo para cozinhar. Em nosso contexto, comer fora 

                                                 
64 Disponível em: <www.hvs.com/Content/2823.pdf> 
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de casa também pode indicar celebração de datas importantes, descontração entre 

amigos e casais, curiosidade de apreciar novos sabores. 

  Como o tópico Alimentação é importante no ensino de uma língua a 

estrangeiros, estando sempre presente em manuais destinados a esse público, é 

frequente que surjam nesses livros textos enquadrados no cenário de restaurantes. 

Nas obras de Marchant e de Behar, também se observam textos ambientados em 

restaurantes, nos quais personagens caracterizados como clientes e garçons 

interagem.  

  Nessas obras, respectivamente dos anos 50 e 70, o personagem que interage 

com o garçom é do sexo masculino, em horário de almoço. No livro de Töpker, 

também são mencionadas, em um texto, refeições dos personagens da família 

Prado no restaurante do hotel em que passam as férias, mas como esse texto é uma 

narrativa com foco no vocabulário de alimentos, nele predomina a descrição do 

cardápio, não havendo diálogo nem menção ao garçom.   

  Mais adiante, no diálogo referente à unidade 2 de Ramalhete (p. 10-11), há 

dois personagens representados como garçons, em plena atividade no restaurante, 

servindo um almoço a um casal. Novamente quem dialoga com o garçom é o 

personagem do sexo masculino, cabendo à mulher poucas falas. Em um exercício 

de unidade posterior (p. 25), o ofício de garçom é novamente focalizado em uma 

ilustração de um profissional uniformizado, com o guardanapo de serviço dobrado 

em um dos braços e uma bandeja nas mãos, que parece representar um funcionário 

bem treinado. Em outro mais, este na unidade 7 (p. 62), o garçom é representado na 

atividade ao cobrar a conta a um cliente do sexo masculino que, acompanhado de 

uma mulher, deixou o restaurante sem pagar.     

  

 Unidade 3 – Onde é que você mora? 

 

  A Unidade 3, intitulada Onde é que você mora? também apresenta um texto 

de abertura não verbal, desta vez uma sucessão e quadrinhos que representa um 

cidadão insatisfeito com sua moradia, que depois procura,  nos classificados de um 

jornal, uma nova habitação e termina encontrando-se com um personagem que 

parece ser um corretor de imóveis. Nos quadrinhos, a insatisfação do personagem 

com sua moradia decorre do ruído e agitação no ambiente urbano (representados 

por onomatopeias relativas a buzinas, sirenes, tiros, batidas de carro, música alta, 
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choro de criança). Um novo imóvel, com uma janela aberta para uma praia deserta, 

ensolarada e arborizada, é apresentado ao cliente pelo personagem corretor, que 

gesticula parecendo argumentar para viabilizar a negociação. No livro de Behar, 

datado de 1970, também há breve registro do profissional corretor de imóveis.  

  O diálogo da mesma lição (p. 18-20) representa a interação entre um casal 

interessado em alugar um apartamento e a proprietária do imóvel, nele havendo 

referências à imobiliária (“agência de imóveis”), responsável pela locação. No 

diálogo, há uma observação sobre as dimensões reduzidas do quarto da empregada 

doméstica, revelando uma face das condições em que atuam essas profissionais.  

  A profissional (empregada doméstica) será novamente focalizada na análise 

das próximas unidades da obra de Ramalhete, tendo sido também mencionada no 

livro de Töpker, da década de 40, que apresenta as personagens cozinheira, 

arrumadeira e copeira trabalhando na casa da família Prado, em São Paulo. Nas 

obras de Marchant e Behar analisadas,  esse tipo de profissional não é mencionado 

em nenhum texto.   

 

 Unidade 4 – Onde é que você vai? 

  

         Com o título Onde é que você vai?, a Unidade 4 contempla a localização de 

espaços  e o deslocamento de pessoas no ambiente urbano. No primeiro diálogo da 

unidade (p. 30), uma informação sobre o endereço é solicitada ao jornaleiro, apenas 

citado no texto, sem menção ao seu espaço de trabalho. No segundo diálogo (p. 31), 

o profissional representado é um motorista que interage com seu passageiro, 

discutindo o melhor trajeto para chegar ao aeroporto65. No texto de Ramalhete bem 

como no de Marchant (que representa em diálogos motoristas de táxi e de ônibus), 

são representados alguns ângulos da atividade desenvolvida por esses 

profissionais, mas no texto de Behar isso não se observa.   

          A Unidade 4 apresenta outra sequência narrativa formada por cinco 

quadrinhos sem apoio verbal. Trata-se da interação de uma jovem mãe com um filho 

pequeno, a caminho da praia. Depois de algumas desavenças, a dupla chega a um 

                                                 
65 Os 66 aeroportos públicos brasileiros são administrados por uma estatal, criada em 1973, a Infraero (Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), que se encontra vinculada à Secretaria de Aviação Civil. Ver: 
Proposta de Privatização Aeroportuária para o Brasil, de D.C. Kapp, em: < 
www.reservaer.com.br/estrategicos/Aeroportos>.  
 

http://www.reservaer.com.br/estrategicos/Aeroportos
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acordo, diante de uma carrocinha de sorvete, e parece solicitar algo ao sorveteiro 66. 

Esse profissional não foi mencionado em nenhum dos livros anteriormente 

analisados.   

 

 Unidade 5 – O que é que você fez? 

  

  Na Unidade 5, intitulada O que é que você fez?,ao lado de um diálogo de 

marido e mulher sobre as atividades cotidianas da dona de casa, que incluíram uma 

ida à feira 67,  e de outro entre duas amigas sobre o que fizeram no final de semana, 

destaca-se um diálogo (p. 43) no qual uma patroa de classe média confere as 

tarefas realizadas pela empregada – pagar contas no banco, fazer compras, 

cozinhar e passar roupa. Esse tipo de profissional, comum em nosso meio, não faz 

parte do contexto de origem de muitos estrangeiros.  

  O trabalho desenvolvido no interior das residências sempre foi 

essencialmente feminino e quando deixou de ser compulsório para ser remunerado 

assumiu um papel importante na absorção de mulheres com pouca ou nenhuma 

escolaridade, sem experiência profissional e grandes dificuldades de incorporação a 

outros setores do mercado de trabalho. Em artigo publicado na Revista Brasileira de 

Estudos Populares, intitulado O serviço doméstico remunerado: de criadas a 

trabalhadoras, Melo (1998, p.127) informa que em 1985, havia no Brasil 93,57% 

(cerca de 3,5 milhões) de mulheres ocupando a função de empregadas domésticas 

(IBGE-PNAD, 1985).  

        Na década de 80, o trabalho doméstico era exercido, predominantemente, por 

mulheres negras. Era um trabalho que se caracterizava pela proteção social 

deficiente, informalidade e baixos salários. Essa categoria não foi incluída na CLT de 

1943, mas foi regulamentada por lei em 1972. Foi feita uma regulamentação dessa 

                                                 
66 Foi a Kibon quem teve a ideia de colocar nas ruas e praias do Rio de Janeiro as primeiras carrocinhas de 
sorvete, em 1942. Eram amarelas e azuis e fizeram um enorme sucesso. As carrocinhas amarelas eram famosas 
e não vendiam só sorvetes, mas outros produtos da Kibon como umas balas coloridas que tinham o nome de 
“Delicados”, jujubas, barrinhas de chocolate, amendoim doce e pirulitos – a criançada adorava! 
 
67 No Rio de Janeiro as feiras livres estavam presentes em toda a malha urbana da cidade e seus subúrbios. Dos 
anos 20 aos 60 dominavam o comércio varejista. A partir dos anos 70, com a chegada dos supermercados, 
baseados no autosserviço e adaptados ao moderno sistema da cidade, as feiras livres começaram a ser vistas 
como um tipo de comércio varejista ultrapassado, que ainda se mantém vivo em alguns lugares, mas com pouco 
estoque de produtos e volume de negócios reduzido. Dados obtidos em: MASCARENHAS, G.; DOLZANI, M.C.S. 
Feira Livre: Territorialidade Popular e Cultura na Metrópole Contemporânea. Ateliê Geográfico- Revista 
Eletrônica, Goiânia, n. 2, p.  72-87, agos. 2008. Disponível em: <h200137217135.ufg/index.php/atelie/article>. 

Acesso em: 05 fev.2 015. 
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lei em 73, por decreto, o que garantiu aos empregados domésticos férias 

remuneradas de 20 dias após 12 meses de prestação de serviço, sem interrupções, 

a um mesmo empregador; qualidade de segurado obrigatório da previdência social.  

Além disso, o empregador ficava obrigado a assinar na carteira de trabalho a data 

de admissão, início e término das férias anuais, dispensa e o salário mensal 

ajustado. 

  Ainda pouco valorizado socialmente, o trabalho doméstico permitiu que 

muitas mulheres negras se sustentassem e chefiassem suas famílias. O quadrinho 

que fecha essa unidade (p. 45), no qual uma mulher negra, bonita e bem vestida é 

observada por um homem sentado a uma mesa de bar, parece querer trazer para a 

página esse segmento da população brasileira.   

 

 Unidade 6 – Senhores passageiros... 

 

  Com foco em ambientes de uma estação rodoviária e de um aeroporto, a 

Unidade 6, intitulada Senhores passageiros..., inclui três diálogos (p. 53-56), nos 

quais são mencionados profissionais que atuam nesse contexto: carregador,guarda 

e fiscal da alfândega, personagens que também têm registro nas obras 

anteriormente analisadas.     

          O setor de transporte é considerado de grande importância no processo de 

crescimento econômico do país, mas, no Brasil, a evolução dos transportes não se 

processou equilibradamente. O setor rodoviário apresentou um crescimento 

considerável em detrimento dos demais, tanto no tocante ao transporte de 

passageiros quanto em relação à carga. Na década de 80, época da publicação do 

livro de Ramalhete, uma grande parte dos deslocamentos intermunicipais e até 

mesmo interestaduais era feita por meio do transporte rodoviário, por ser a forma 

menos onerosa para a população de classe média e baixa. 

         No diálogo 3, da Unidade 6, encontramos uma personagem que perdeu o filho 

na rodoviária e resolveu procurá-lo, sendo orientada por um funcionário a procurar a 

ajuda do guarda. Os guardas, na época, eram parte do efetivo da Polícia Civil, 

trabalhavam fardados e além de zelar pela segurança pública, prestavam serviços 

de orientação à população.  

 

 Unidade 7 – Coração partido 
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  A Unidade 7, Coração partido, que aborda, em seus dois diálogos, 

relacionamentos de casais não dá muito insumo para nossa pesquisa, exceto em 

duas histórias em quadrinhos relacionadas aos exercícios. A primeira representa um 

casal que briga, deixa o restaurante sem pagar e um garçom que vai atrás deles 

desempenhando uma de suas funções – a de entregar a conta e receber o que era 

devido ao estabelecimento. Na segunda história em quadrinhos, uma funcionária do 

setor de registrados e venda de selos dos Correios empresta sua caneta a um 

cliente.   

 Unidade 8 – O que é que aconteceu? 

  

  Na Unidade 8, O que é que aconteceu? (p. 72-84), os textos dos dois diálogos 

em nada contribuem para a pesquisa, mas outros dois textos não verbais 

representam profissionais em atividade. O primeiro (p. 78) mostra um motorista de 

táxi diante de algo comum no cotidiano desses profissionais – encontrar no veículo 

um objeto esquecido por um passageiro. O segundo (p. 84) mostra um vendedor de 

jornais68 em plena função em uma rua do Rio de Janeiro – o Cristo Redentor 

constituindo o elemento identificador da cidade. De aparência pobre (marcada por 

uma sandália havaiana, na época usada pela população mais pobre), anuncia as 

manchetes do dia, circundado por um caos urbano representado por buracos de 

obras inacabadas e troca de tiros entre policiais e bandidos. A imagem contrapõe-se 

à frase que encima o texto “O Rio de Janeiro continua lindo!“, retirada de letra de 

uma música popular de Gilberto Gil (Aquele abraço).  

 

 Unidade 9 – Cinelândia 

  

   A Unidade 9, com o título Cinelândia, tem esse espaço do Rio, como pano de 

fundo dos dois primeiros diálogos (p. 92-94). Neles, são focalizadas  atividades 

relacionadas ao mundo das artes e à vida noturna, sendo mencionadas profissões 

                                                 
68  A atividade de vender jornais nas ruas se expandiu, no século XIX, com a chegada dos imigrantes italianos ao 
Brasil. Eram chamados de “gazeteiros”, não possuíam ponto fixo e andavam pelas ruas com pilhas amarradas de 
jornais nos ombros. Algum tempo depois, um italiano inaugurou o primeiro ponto fixo de vendas de jornal no Rio 
de Janeiro, evoluindo na década de 60 para as tradicionais bancas. Disponível em: História do Jornaleiro. 

WWW.sinvejor.com.br> e Jornaleiros do século XXI, em: 
<https://ocordialbomdia.wordpress.com/2013/04/19/jornaleiro-do-século-XXI>.  
 

http://www.sinvejor.com.br/
https://ocordialbomdia.wordpress.com/2013/04/19/jornaleiro-do-século-XXI
https://ocordialbomdia.wordpress.com/2013/04/19/jornaleiro-do-século-XXI
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como a de ator cinematográfico e músico. Esses diálogos são arrematados por uma 

ilustração de um cantor de seresta, encimada pelo verso “Minha vida é um palco 

iluminado”, de Sílvio Caldas. 

   Quanto aos textos verbais não dialogados, presentes na seção de atividades 

dessa unidade, encontramos uma simulação do gênero crítica de cinema (p. 88), 

que aborda a realização de uma superprodução brasileira e menciona profissionais 

dessa área responsáveis pela direção, fotografia e música.   

  O diálogo 3, sobre outra temática e ambientado na Praia do Pepino, inclui um 

personagem que é caracterizado como um repórter radiofônico ao entrevistar um 

esportista – um campeão brasileiro de asa delta.  

  O livro de Ramalhete foi editado em 1984, insere-se, portanto, no último 

governo do regime militar (1979-85) e é contemporâneo das transformações, então 

já em curso, que ocorreram na imprensa brasileira com o advento de novas 

tecnologias de comunicação que produziram reflexos no público consumidor e no 

fazer jornalístico.  Até 1950, eram o rádio e a imprensa escrita que monopolizavam a 

informação. Foi nos anos 70 que a televisão passou a ser um veículo de massa 

(HAMBURGUER, 2006, p. 47). Na análise da obra de Behar, publicada em 1970, já 

nos deparamos com o texto Rádio e Televisão que focaliza, na época, a existência e 

o funcionamento dos canais de televisão.   

  Foi nos anos 70 que a televisão passou a ser um veículo de massa. Na 

análise da obra de Behar, publicada em 1970, já nos deparamos com o texto Rádio 

e Televisão que focaliza, na época, a existência e o funcionamento dos canais de 

televisão.   

  A disputa de audiência com as emissoras de tevê forçou o rádio a procurar 

novos rumos. Com a queda do faturamento por conta dos contratos de publicidade 

que migraram para a televisão, a programação das rádios foi se especializando e se 

voltando para atender as necessidades regionais, ligadas, portanto, às comunidades 

em que atuavam. Em meados desta mesma década, iniciou-se uma reação no 

sentido de modificar a estagnação que tinha se abatido sobre este veículo. 

(ORTRIWANO, 1985, p.21).    

          Criaram-se novas emissoras, a potência das pequenas foi aumentada e as 

grandes buscaram estratégias para atingir com sua programação camadas 

diferentes de público em horários diversificados (op. cit., p. 22 e 24). Na obra de 

Behar, anteriormente analisada, faz-se remissão detalhada à programação das  
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estações de rádio. As emissoras voltadas para a informação ampliaram seus 

serviços, passando a fazer uso de unidades móveis de transmissão, o que 

possibilitava um número cada vez maior de transmissões ao vivo, com o repórter 

improvisando as suas falas (op. cit., p.22). É esse tipo de jornalismo que é 

representado por Raquel Ramalhete na rádio Pindorama, o que a torna 

perfeitamente ancorada nos procedimentos do seu tempo. O profissional que a 

representa, ali está para colher a notícia e transmiti-la a seu público. Neste caso, o 

personagem jornalista faz uma entrevista ao vivo, pois “a notícia radiofônica deve 

ser caracterizada pela sua atualidade” (SANT´ANNA, 2008, p. 78).  Esse profissional 

tinha como áreas de atuação, naquela década, não só o rádio, mas os jornais, as 

revistas, a televisão e a comunicação corporativa.  

  

 Unidade 10 – Modo de usar 

  

  Sob o título Modo de usar, a Unidade 10 não contribui para a pesquisa, 

fazendo apenas uma vaga alusão a posto de gasolina e a funcionário que nele atua.  

          A opção pelo transporte rodoviário para o escoamento da produção de 

alimentos para os portos gerou a necessidade de locais específicos, nas estradas de 

grande fluxo, para o abastecimento dos caminhões de carga. Nas cidades, os postos 

surgiram com a popularização dos carros de passeio no governo JK. Nesses postos, 

eram vendidos óleo diesel, gasolina, álcool, lubrificantes, baterias e outras peças de 

reposição para carros de passeio e caminhões, além de se fazer lavagem de 

veículos. 

 Unidade 11 – O que será o amanhã? 

 

  Na Unidade 11, intitulada O que será o amanhã?, são focalizadas a realidade 

e as perspectivas do mercado de trabalho, numa época de crise econômica no 

Brasil, os anos 80, na qual se observava o PIB baixo, a inflação fora de controle, a 

retração do mercado de trabalho e o desemprego (ANEXO S).  

   Encontramos no primeiro diálogo (p. 121) referências a desemprego, busca 

de trabalho no mercado de informática (analista de sistemas69) e Fundo de Garantia. 

                                                 
69 O analista de sistemas tem como função “Desenvolver aplicativos (ou sistemas de informação) e bancos de 
dados em redes, para aumentar a produtividade da empresa, aprimorar a qualidade de produtos e ampliar a 
competitividade do portfólio de negócios no mercado.” (EGOSHI, 2014, p.144). Para ter um bom desempenho 
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No segundo diálogo (p.123), estão representadas duas jovens brasileiras: uma está 

trabalhando na Petrobrás70 com “um bom salário, uma boa equipe” e a outra 

prepara-se para o exame vestibular na área de medicina ou de odontologia. 

Ramalhete deixa entrever o fluxo crescente de mulheres brasileiras para cursos de 

nível superior, inclusive para profissões que anteriormente eram essencialmente 

masculinas, registrando importante transformação social então em curso (ANEXO 

T). Comparando o livro de Ramalhete com as obras anteriormente analisadas, 

destacamos que, no livro de Töpker, só os personagens apresentados como 

rapazes de classe média almejavam fazer um curso superior – todos na área de 

medicina; na obra de Marchant, há breve registro de personagem do sexo feminino 

no magistério superior; no manual de Behar o tema nem é abordado.      

          Além dos diálogos, há, nesta unidade, representações de classificados. Trata-

se de anúncios de empregos, sem especificação de função e local de trabalho. No 

primeiro, pede-se uma moça de boa aparência e que saiba lidar com o público. No 

segundo, busca-se um menor com primário completo. O texto do terceiro anúncio 

presente nesta unidade buscava jovens de ambos os sexos que soubessem fazer 

contatos inteligentes.  

   Em relação ao anúncio relativo ao menor, o trabalho de crianças, já foi 

registrado em outros materiais analisados. Em relatório feito em 2001 para a Rede 

Social de Justiça e Direitos Humanos, Hilbig71 assinalou que a urbanização 

promoveu aumento nos setores de comércio varejista e serviços, diversificando os 

ramos de atividades que poderiam ser executadas por crianças e adolescentes 

pobres. Muitos deles trabalhavam na informalidade por oferta de pequenos serviços 

ou como ambulantes. A partir do final da década de 80, foram aprovadas medidas 

jurídicas, políticas e sociais que objetivavam inibir essa prática. O Brasil sempre 

apresentou altos índices de trabalho infantil, principalmente, entre as populações 

mais pobres do campo. Dados recolhidos pela Pesquisa Nacional de Amostra de 

Domicílio (PNAD) do IBGE, citados por este pesquisador no mesmo relatório, 

apontam que, em 1981, a população compreendida na faixa etária que ia de 5 anos 

                                                                                                                                                         
nesta área é necessário que o profissional tenha um curso de graduação em Ciências da Computação e um bom 
conhecimento em Sistemas de Informação. Atua em empresas públicas ou privadas. 
 
70 A Petrobrás foi criada, em 1953, no governo de Getúlio Vargas, com o cuidado de ser uma empresa 
genuinamente brasileira. É uma companhia de capital aberto que tem a União como sua maior acionista. 

 
71 Ver: HILBIG, S. Trabalho infantil no Brasil: dilemas e desafios. Disponível em: 

  <www. social.org.br/relatorio2201/relatorio025htm>. Acesso em: 10 fev. 2015. 
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até 17 anos era de 43 milhões de pessoas. Desse total, 7,7 milhões trabalhavam, 

sendo cerca de 5 milhões de meninos, o que indicava que os meninos trabalhavam 

mais que as meninas, o que é compreensível, pois era mais difícil incorporar o 

trabalho feminino em determinadas atividades informais e as meninas, normalmente, 

eram assimiladas a atividades ligadas ao trabalho doméstico. 

    Ainda nesta unidade, além de um texto de catálogo de editora seguido de 

uma ficha para compra de exemplares pelo reembolso postal, encontramos um texto 

de apresentação de um livro e a remissão ao trabalho de sua autora, inserindo a 

mulher em um tipo de atividade diferente dos setores de trabalho convencionais – a 

de escritora – e fazendo alusão ao universo de trabalho editorial, também presente 

em Marchant. Essas menções contribuem para a construção pelo aprendiz 

estrangeiro da representação de uma face letrada de um segmento da sociedade 

brasileira.   

 Unidade 12 – A família aumenta  

  

  A família aumenta é o título da Unidade 12, em cujo segundo diálogo (p. 136-

137), que focaliza a chegada de uma máquina de lavar roupas na casa de uma 

família, está mencionado o trabalho de carregador e o de técnico de lavadora de 

roupa.  

  No texto em questão, o personagem carregador, já apresentado em outros 

contextos e situações na obra de Ramalhete, na verdade, é um descarregador de 

mercadorias, funcionário de alguma loja de eletrodomésticos que tem como função 

principal retirar o objeto comprado do caminhão de entregas e levá-lo até a 

residência do comprador. 

  A atividade de carregador, geralmente desenvolvida por trabalhadores 

precariamente remunerados e com pouca ou nenhuma instrução formal, também 

está representada nos textos verbais e não verbais dos demais livros analisados 

nesta pesquisa, publicados em diferentes épocas.  

  Em uma época em que, nas residências brasileiras de classe média já 

existiam vários eletrodomésticos, a figura do técnico, funcionário de uma empresa 

autorizada ou trabalhador autônomo, era uma constante no cenário do trabalho em 

ambiente urbano.   

  Nesta unidade, numa sequência de quadrinhos que dão a partida para 

exercícios (p. 131-132), encontram-se representados em seu ambiente de trabalho: 
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empregada e patroa; médico e enfermeira; motorista de táxi e passageiro e ainda 

guarda de trânsito orientando motoristas e transeuntes. Nesta série, além da 

empregada doméstica, já representada em outra unidade da obra de Ramalhete e 

também em várias lições do livro de Töpker, destaca-se outra profissional do sexo 

feminino – a enfermeira.  

  No livro de Ramalhete, a empregada doméstica representada no ambiente da 

cozinha, é negra, tem uma aparência pobre e uma fisionomia constrangida, e está 

recebendo da patroa uma bolsa, que parece ser de compras.   

          A imagem da enfermeira se inscreve em outro desenho figurativo, que mostra 

um ambiente hospitalar. Ela está uniformizada tem uma prancheta nas mãos e 

parece escutar atentamente um médico, profissão socialmente mais valorizada, que 

trata de um paciente. A partir da década de 80, aumenta o número de mulheres nas 

universidades brasileiras. Mas essa participação não foi uniforme, porque, 

inicialmente, a maior concentração se dava em carreiras consideradas “femininas”. 

Enfermagem sempre foi um curso procurado por mulheres e, no Brasil, encontrou 

muitas dificuldades para ter sua importância acadêmica reconhecida, pois era uma 

profissão considerada pouco qualificada e consequentemente pouco competitiva em 

relação ao mercado de trabalho. 

        Na mesma sequência de imagens, encontramos um desenho figurativo de um 

passageiro dentro de um táxi. Ele está com a mão no ombro do taxista e parece 

aflito, pois o desenho indica que o carro está correndo muito. O motorista, que 

parece incomodado com a atitude do homem, não tem boa aparência (está de 

camiseta, boné e cigarro aceso no canto da boca). A ilustração flagra a má 

apresentação relacionada ao pouco ou nenhum profissionalismo de alguns taxistas 

da época. 

        A outra imagem da série apresenta, em primeiro plano, um guarda de trânsito, 

que detém o trânsito, com um apito e um gesto com a mão.  

  Ainda na unidade 12, um segmento de texto autêntico, matéria do Jornal do 

Brasil, coloca em foco um eletricista e um gerente de banco.  

  A reportagem mostra a triste realidade dos brasileiros humildes que deixaram 

de trabalhar e recebem suas aposentadorias dos institutos de previdência, na época, 

do INPS – Instituto nacional de Previdência Social. O cidadão em foco é um 

eletricista aposentado por problemas psiquiátricos que, estando com seu pagamento 

atrasado, desmaia diante do guichê do banco, ao receber do INPS uma quantia 
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maior do que a esperada. Foi encaminhado para um hospital público e seu dinheiro, 

que se espalhou pelo chão, foi recolhido e guardado pelo gerente72 até que se 

recuperasse e pudesse retornar ao banco para recebê-lo.  

 

 7.4.2. O universo de trabalho representado 

   

  A capa do livro Tudo Bem – 173 é merecedora de análise em relação às ricas 

ilustrações coloridas nela presentes. Nela, os textos não verbais representam o 

universo de trabalho e lazer da população de uma cidade brasileira, que parece ser 

o Rio de Janeiro. Os personagens – representados como de ambos os sexos, de 

todas as faixas etárias e caracterizados como mestiços, brancos e negros (com pelo 

menos três tonalidades de pele) – desenvolvem atividades de nosso cotidiano.  

  Na capa, observa-se que são mais numerosas as representações de 

atividades de trabalho que as de lazer.  

  Na totalidade das ilustrações da capa, verifica-se que são mais frequentes as 

ilustrações de homens, adultos e brancos.  

 Entre os personagens que estão representados em atividades de 

trabalho/estudo na capa do livro de Ramalhete, encontramos imagens masculinas 

que podemos associar a executivos, estudantes, padre, garçom, pipoqueiro, 

vendedor de mate, feirante, carregador de feira, engraxate e guarda (em 

perseguição a um homem). Ressalte-se que o vendedor de mate e o carregador de 

feira têm uma tonalidade de pele mais escura; o engraxate e o carregador de feira 

parecem ser menores; o guarda tem tonalidade de pele clara e o homem que é 

perseguido, mais escura.     

                                                 
72 Segundo Silva e Navarro (2012), o processo de trabalho bancário no Brasil pode ser dividido em três etapas: 
na primeira que foi até a década de 1960, era o trabalhador quem controlava o seu trabalho. Na segunda, que foi 
até a década de 80, predominou como forma de organização do trabalho a concepção fordista/taylorista, com 
rotinas pré-definidas e também o uso de computadores no serviço bancário. A difusão de uma nova tecnologia 
que embasou a criação dos serviços de autoatendimento e de informações on-line permitiu que parte das 
atividades dos bancários fosse transferida para os clientes. Observou-se também uma modificação na 
representação que os funcionários tinham do trabalho nos bancos: até a década de 70, os bancos eram vistos 
como instituições para se trabalhar por toda a vida. Na década de 80, o emprego nos bancos já era visto como 
coisa transitória, que apenas auxiliava a concretização de outros projetos pessoais, como a conclusão de um 
curso superior.    
 
73 A capa do livro de Töpker não apresenta imagens, a do livro de Marchand apenas uma imagem de Brasília e a 
de Eli Behar tem ilustrações relativas às regiões do país, destacando-se, nesta última, uns poucos brasileiros em 
atividade, como um jangadeiro e uma baiana. 
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  No que se refere às representações de ofícios femininos, na capa de Tudo 

bem–1, observam-se imagens de dona de casa/empregada doméstica[?] (na feira), 

estudante, lavadeira, baiana (com seu tabuleiro). 

  Em relação às crianças representadas, são mais numerosas as do sexo 

masculino. Aquelas com tonalidade de pele mais clara estão acompanhadas pela 

mães e, quando sozinhas, estão de uniforme escolar ou comprando algo. Aquelas 

com tonalidade de pele mais escura estão desacompanhadas – soltando pipa, 

conversando com a vendedora (comprando ou pedindo algo?) ou trabalhando como 

carregador de feira e engraxate.     

  Na capa do livro de Ramalhete, contrapondo-se às representações de 

atividades de trabalho, registram-se atividades de lazer: praia, dança, música, 

futebol, conversas (amigos no bar, casais) e leitura de jornal.    

          A partir da análise dos textos contidos nas unidades do livro Tudo Bem – 1, 

de Raquel Ramalhete, podemos dizer que, em alguns, há remissão à situação 

econômica de crise por que passava o país na década de 80, que pode ser 

observada na referência ao desemprego e à precariedade dos serviços de 

assistência social. Outro aspecto interessante presente nos textos é a menção à 

compra a crédito, que propiciou a manutenção do consumo no comércio varejista, 

em tempos difíceis.   

  Os textos indiretamente criticam algumas mazelas que já se tornavam 

crônicas, naquela década, nas grandes cidades brasileiras, no caso o Rio de 

Janeiro: poluição sonora, buracos nas ruas, obras inacabadas, desnível social, 

trabalho informal e confrontos entre polícia e marginais74 .  

  No mundo do trabalho, as grandes mudanças que se encontravam em 

andamento nos anos 80, refletindo-se nas relações de trabalho e no perfil do 

trabalhador, são contempladas nos textos verbais e não verbais do livro. Destacam-

se as modificações no papel social da mulher, sua inserção no mercado de trabalho, 

o início da feminização dos cursos superiores, o acesso da mulher à 

profissionalização em áreas que anteriormente conhecidas como redutos 

essencialmente masculinos.  

  Os textos mostram a mulher desempenhando profissionalmente, além dos 

papéis tradicionais (dona ade casa, empregada doméstica, enfermeira), alguns 

                                                 
74 Foi na década de 80 que a cocaína chegou aos morros cariocas, alterando a forma de agir do tráfico. 



162 

outros (escritora, funcionárias de estatais, vestibulandas na área de medicina e 

odontologia) que a distanciam dos nichos de trabalho até então considerados 

femininos.  

  Em relação às atividades laborais desempenhadas por personagens do sexo 

masculino representados nos textos do livro de Ramalhete, acrescentam-se às 

profissões já citadas nas demais obras analisadas aquelas de analista de sistemas, 

diretor de cinema, ator, repórter, esportista, vendedor de praia, jornaleiro, técnico de 

eletrodomésticos e eletricista. Outras profissões masculinas representadas em Tudo 

Bem–1 estão em consonância com aquelas mencionadas em obras de décadas 

anteriores, já analisadas (p. ex.: garçom, taxista, carregador, frentista, bancário).   

  Em relação aos espaços representados, registram-se, além de alguns 

rotineiramente inscritos em materiais de língua estrangeira, como hotel, restaurante 

e casa, alguns outros que são diferentes – as praias, ruas e esquinas do Rio de 

Janeiro, onde interagem, em variadas situações do cotidiano, personagens de 

diferentes classes sociais, profissões e sexos.    

   Observa-se nos textos uma tendência ao cômico, talvez como forma de expor 

para o estrangeiro os usos da língua em situações da vida cotidiana, utilizando uma 

abordagem leve e bem-humorada que, no fundo, não deixa de ser crítica.    

  No enfoque feito pelo material verbal e não verbal, prevalecem os usos e 

costumes da sociedade carioca da época, o que obscurece um pouco a importância 

dada às atividades laborais. Os insumos oferecidos aos aprendizes estrangeiros, 

pelo livro Tudo Bem–1, não priorizam, como aqueles oferecidos por Töpker e 

Marchant, os contextos de trabalho a face produtiva de nossa população .   

 

 7.5. Bem-vindo! A língua portuguesa no mundo da comunicação (1999) 

 

   Nesta seção, serão analisadas, nos textos da obra em foco, as 

representações dos contextos e atividades de trabalho nela configuradas. 

  

 7.5.1. Textos e contextos 

 

          O livro Bem-Vindo! A língua portuguesa no mundo da comunicação, de 

autoria de Ponce, Burim e Florissi, cuja edição de 1999 foi analisada nesta pesquisa, 

é organizado em cinco grandes blocos intitulados: Grupo 1 – Eu e você; Grupo 2 – O 
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Brasil e sua língua; Grupo 3 – A sociedade e sua organização; Grupo 4 – O trabalho 

e suas características; Grupo 5 – Diversão-Cultura. Cada grupo contém quatro 

unidades.  

  Cada uma das 20 unidades do livro pretende desenvolver um tópico, sempre 

relacionado a situações do cotidiano, que funcionam como ponto de partida para o 

ensino do componente linguístico e cultural nela focalizado.  

  A obra, colorida e impressa em papel de qualidade, acompanhada de livro do 

professor, fitas cassete e CD, destina-se, segundo consta na apresentação, ao 

ensino de “jovens adultos e adultos” contemplando do “nível básico ao intermediário 

avançado” e integrando “atividades de conversação, compreensão oral, escrita e 

leitura (...)levando sempre em consideração o português do dia-a-dia” na 

comunicação.    

  Segue-se um esquema da estrutura do livro:  

 

   

Grupo 1 
 
Unidade 1 – Prazer em conhecê-lo (p. 1) 
Unidade 2 – Meu presente, meu passado-I (p. 11) 
Unidade 3 – Meu presente, meu passado-II (p. 21) 
Unidade 4 – Meu futuro (p. 31)   
  
Grupo 2 
  
Unidade 5 – Minhas Expectativas (p. 41) 
Unidade 6 – Meus Sonhos e Desejos (p. 51) 
Unidade 7 – A Chegada (p. 61) 
Unidade 8 – O País e o Idioma (p. 71) 
 
Grupo 3 
 
Unidade 9 – O lar (p. 81) 
Unidade 10 – O Bairro (p. 91) 
Unidade 11 – A Educação (p. 101) 
Unidade 12 – A Saúde (p.111) 
Grupo 4 
 
Unidade 10 – O Local de Trabalho (p.121) 
Unidade 11 – O Mercado de Trabalho (p.131) 
Unidade 12 – A Cultura Brasileira no Trabalho (p.141) 
Unidade 13 – Trabalho, Trabalho, Trabalho... (p.151) 
 
Grupo 5 
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Unidade 14 – Lazer em Casa (p.161) 
Unidade 15 – Saindo de Casa (p.171) 
Unidade 16 – Esportes (p.181) 
Unidade 17 – Arte- Música (p.191) 
 
 
   

  Os textos verbais que se incluem nas 20 unidades da obra analisada são em 

grande parte elaborados pelas próprias autoras, encontrando-se, nessa categoria, 

textos dialogados (transcrição ou simulações de entrevistas e conversas) e não 

dialogados (listas, instruções, fichas formulários, receitas, organogramas, 

correspondência [pessoal e profissional], palestra, currículo, contrato, anúncios, 

recados, entre outros). No manual, encontram-se também textos de autoria de 

escritores, compositores e jornalistas brasileiros: crônicas, letras de música, 

resenhas, trechos de reportagens de periódicos de circulação nacional, matérias de 

revistas de bordo, de publicações de áreas específicas como negócios, educação, 

informática, saúde, esportes, folclore e pesca. E ainda segmentos de textos de 

almanaques e guias.  

  Os textos surgem isolados ou em articulação com ilustrações – desenhos e 

fotografias. Em relação aos primeiros, o livro é fartamente ilustrado com desenhos 

figurativos coloridos e frequentemente minúsculos, além de exibir numerosos ícones 

indicando as seções das unidades. No que se refere às fotos, embora no manual de 

Ponce, Burim e Florissi sejam mais numerosas que no de Ramalhete, apresentam-

se, em sua maioria, sem referência de autor e fonte, devendo fazer parte do acervo 

da editora. Algumas não têm muita articulação com os textos que acompanham.  

 

 Unidade 1 – Prazer em conhecê-lo  

 

  Analisando os textos unidade 1 em busca de representações de contextos de 

trabalho e de atividades profissionais, encontramos dois deles que fazem a 

apresentação de um personagem do sexo masculino, o japonês Adachi, que está 

trabalhando em uma empresa, no Brasil. O primeiro texto, Eu e minha família (p.3), 

ilustrado com uma foto, apresenta o personagem no meio familiar, acompanhado por 

sua mulher e filhos. O outro, Vamos conhecer a rotina de Adachi e seus amigos 
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brasileiros (p.7), também acompanhado de foto do japonês num escritório, 

representa-o no seu cotidiano empresarial (ANEXO U).   

  Ressaltamos que, em nosso meio, a representação da nacionalidade 

japonesa frequentemente surge associada ao trabalho. Acrescentamos que esse 

traço, visível nos imigrantes nipônicos que aqui se fixaram no sudeste e no sul do 

país, também é atribuído, por muitos brasileiros, aos migrantes nordestinos que 

afluem para essas regiões em busca de uma vida melhor.  

  Há ainda, na unidade 1, o texto Vamos conhecer Benedita Costa (p. 5) que 

simula uma entrevista com uma personagem do sexo feminino, apresentada como 

uma empresária de origem nordestina e de família letrada (pai professor 

universitário, que vive em São Paulo com a irmã, psicóloga (ANEXO V). É 

acompanhado por fotografias não muito representativas do que está escrito, 

parecendo ser dos arquivos da editora, que edita livros didáticos destinados também 

ao ensino de outras línguas estrangeiras.   

  Na década de 90, a mulher brasileira tinha cada vez mais acesso à 

escolaridade, o que propiciava sua maior inserção no mercado de trabalho. 

Bruschini (2007) em trabalho intitulado Trabalho e gênero no Brasil nos últimos dez 

anos, para os Cadernos de Pesquisa (FCC), tendo como fonte FIBGE/PNAD, 

observa que, em 1995, 6,5% de mulheres tinham mais de 15 anos de estudo, 

enquanto 4,8% de homens apresentavam o mesmo tempo de escolaridade. A autora 

também constata uma alteração em curso na identidade feminina, que se deslocava 

do trabalho do lar e se voltava, cada vez mais, para o trabalho remunerado fora de 

casa, cujas causas podiam estar relacionadas a mudanças nos padrões culturais e à 

importância progressivamente atribuída ao novo papel social da mulher. 

  Nas demais fotografias, que integram atividades propostas nessa unidade aos 

aprendizes estrangeiros, encontramos instantâneos de profissionais brasileiros que 

desenvolvem atividades políticas, esportivas e artísticas. Há ainda, integrados a 

propostas de atividades para fixação de gramática e vocabulário, desenhos 

ilustrativos que representam bancários e policial75.  

                                                 
75 Com o término do período militar e o consequente enrijecimento das práticas policiais, iniciou-se, nos anos 90, 
um processo de modificação nas instituições policiais, levando-se em conta as modificações sociais e políticas 
decorrentes das práticas democráticas. A violência e a criminalidade sempre estiveram presentes nas ruas das 
principais metrópoles brasileiras. Em São Paulo, o policiamento ostensivo das ruas era feito pela famosa ROTA 
(Rondas Ostensivas Tobias Aguiar), unidade considerada de elite da PM de São Paulo, cujos membros eram 
conhecidos como “boinas pretas”.  
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 Unidade 2 – Meu presente, meu passado (1)  

 

  O texto verbal dessa segunda unidade, o qual é relevante para nossa 

pesquisa (p. 13), aborda lembranças do passado e atividades do presente de um 

personagem masculino e de sua irmã. O passado do personagem, cujos pais são 

apresentados como agricultores, transcorreu no campo em uma cidade do interior 

brasileiro (no texto não se especifica qual e nem em que região do Brasil fica)76. No 

presente, é destacado que, após concluir curso superior, trabalha num escritório de 

engenharia e ganha bem. A atividade do personagem feminino, citado como irmã, 

visa à formação profissional: trata-se de uma estudante de Economia, setor de 

trabalho tido, anteriormente, como exclusivamente masculino.  

  Esse texto é acompanhado de uma fotografia que também não é muito 

representativa do espaço brasileiro, parecendo ser proveniente dos arquivos da 

editora, que publica livros didáticos destinados também ao ensino de outras línguas 

estrangeiras. Além dessa, acompanhando um exercício, há, na unidade 2, outra foto, 

na qual se observam dois homens se cumprimentando no ambiente de um escritório.   

 Em relação aos desenhos figurativos da unidade em análise que acompanham 

a apresentação e a fixação de conteúdos gramaticais e de vocabulário, observa-se 

que representam vários personagens masculinos em diferentes atividades laborais: 

ascensorista, cirurgião, fotógrafo. 

 

 Unidade 3 – Meu presente, meu passado (2)  

 

                                                 
76 A modernização do setor agrícola no país iniciou-se a partir da década de 50 quando foi introduzido o uso de 
máquinas, adubos e defensivos químicos para aumentar a produção da lavoura. Essa modernização intensificou-
se com a chegada das multinacionais produtoras de tratores, fertilizantes, herbicidas etc. Esse processo não se 
deu por igual em todas as regiões do país. A modernização agrícola convergiu para as regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste, deixando, inicialmente, a descoberto as regiões mais pobres – Norte e Nordeste, onde 
predominavam pequenos agricultores e técnicas agrícolas tradicionais. Nos anos 70 e 80, foram criados os 
chamados complexos agroindustriais que já direcionavam sua produção para o mercado externo. Os anos 90 
foram marcados pelo processo de globalização da economia brasileira, que se refletiu também no setor agrícola, 
“marcando a transnacionalização da agricultura e sua inserção na divisão internacional do trabalho” (AGRA e 
SANTOS, 2001, p. 4).  A internacionalização dos complexos agroindustriais promoveu a padronização dos seus 
sistemas produtivos, o que quer dizer que a produção de soja, por exemplo, é feita da mesma forma no Brasil e 
em todas as partes do mundo, embora a origem da matéria prima seja de múltiplas fontes e o destino dos 
produtos seja igualmente diversificado.  
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  O texto introdutório da unidade 3 (p. 23) parece ser uma continuação daquele 

que inicia a unidade anterior, esclarecendo, inclusive, qual seria a cidade de origem 

dos personagens, mas nada acrescentando à nossa pesquisa sobre contextos de 

trabalho e atividades profissionais.   

  Encontramos ainda nessa unidade um diálogo (p. 27) entre personagens 

representados como profissionais que participam de uma conferência fora do país e 

um colega de trabalho que ficou na empresa.   

  As fotos contidas nessa unidade não contém representações de trabalho e 

atividades laborais não oferecendo, portanto, interesse para a pesquisa.   

         Quanto aos desenhos figurativos, na seção de exercícios, podem ser 

observadas seis pequenas ilustrações que representam variadas atividades da vida 

de um mesmo personagem. Em três delas, pode-se vê-lo preparado para ir 

trabalhar, sentado no ônibus lendo o jornal e, depois, no escritório ao telefone. As 

demais ilustrações não têm relação com trabalho.   

          Também há um desenho que ilustra um jogador de futebol profissional, que 

usa um uniforme da Seleção Brasileira. No Brasil, o futebol é um esporte de massas 

que, depois das glórias obtidas em campeonatos mundiais, ganhou ainda mais 

visibilidade, só recentemente abalada por derrotas e escândalos de corrupção. 

Enormes somas de dinheiro circulam no meio futebolístico, exigindo tratamento 

jurídico para regular as relações existentes entre atletas e clubes.  

             

 Unidade 4 – Meu futuro  

 

  Na unidade 4, o texto de abertura (p. 33) representa o fluxo de pensamento 

de um personagem jovem configurado em uma foto com uma fisionomia apreensiva. 

O texto é feito de uma sucessão de indagações que representam suas 

preocupações com o que está por vir, entre elas duas mais diretamente relacionadas 

ao trabalho: Estarei trabalhando?; Vou me especializar?.  

  Pode ser observado ainda um diálogo (p. 37), no qual são apresentados  por 

uma amiga comum, dois engenheiros químicos, que estudaram numa renomada 

instituição de ensino do Rio de Janeiro, mas trabalham em São Paulo. O diálogo 

deixa entrever a importância que São Paulo tinha na década de 90, como polo 

gerador de emprego, principalmente em áreas de trabalho ligadas à indústria. O 
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nome do personagem feminino, Mitiê, pode representar sua ascendência japonesa e 

a presença desse povo77 no contexto do estado de São Paulo.  

  Ainda na unidade 4, em seção de exercícios, encontram-se pequenos 

desenhos para ilustrar ações que vão ocorrer. Alguns deles, indiretamente, 

relacionam-se com o mundo do trabalho: um homem, de terno, carregando uma 

pasta, de pé diante da porta de um jatinho; outro, de camisa social e gravata, 

sentado diante de uma mesa com papéis e telefone e outro ainda, vestido de 

maneira menos formal, também em uma mesa de trabalho, tendo ao fundo, na 

parede, um grande relógio.  Duas outras ilustrações fazem alusão direta a trabalho: 

uma delas representa um bilheteiro na entrada de um cinema ou teatro. O outro 

trabalhador representado pelo desenho é um frentista de posto de gasolina78. Entre 

as atividades profissionais representadas nessa unidade está representada também 

a de cabeleireira 79.  

  

 Unidade 5 – Minhas expectativas 

  

        Um texto multimodal (p. 41) abre a unidade 5 do livro Bem-Vindo! . Nele, 

diálogo e ilustrações tentam recriar situações entre funcionário e clientes de um 

supermercado e também entre feirantes e freguesas em uma feira livre80.  

                                                 
77 Ligados, principalmente, a atividades agrícolas, os japoneses se destacaram também no cultivo do chá e na 
criação de casulos de bicho-da-seda.  
 
78 Bilheteiro e frentista são trabalhadores urbanos amparados pela lei trabalhista, desde que prestem serviço não 
eventual a um empregador, tenham algum tipo de vínculo com ele e recebam salário.   
 
79 Na década de 90, mais especificamente em 95, com a estabilidade econômica, criaram-se as condições para a 
entrada das grandes redes de salões de beleza, provocando mudanças nas condições de trabalho. Nas grandes 
cidades, aumentou o número de trabalhadores assalariados que optaram por trabalhar nos salões pertencentes 
a estas redes e diminuiu o número daqueles que trabalhavam por conta própria. Na década de 90, já havia 
profissionais qualificados com cursos de cabeleireiros e especializações feitos, geralmente, no exterior. Por outro 
lado, no Brasil, sempre proliferaram pequenos estabelecimentos que empregavam mão de obra menos 
qualificada, pois, por aqui, a forma mais rápida de entrar na profissão era ser assistente de outro cabeleireiro, 
observar e aprender tudo o que ele fazia. Na época, era uma atividade exercida sobretudo por mulheres. 
 
80 Em sua dissertação de Mestrado, Wilder (2003) cita a implantação do Plano Real como motivadora de grandes 
mudanças no setor supermercadista: expansão, modernização (utilização de tecnologia de informação e 
modificação na gestão) e a entrada de empresas estrangeiras, que, em seus países de origem, já faziam uso de 
tecnologia mais avançada em supermercados. Este pesquisador (op. cit., p.8) assinala que o setor de 
autosserviço, nos finais dos anos 90,”respondia por 86,1% do volume total de vendas de bens de consumo 
diário”.  Ver: WILDER, A. Mudanças no Setor Supermercadista e a Formação de Associações de Pequenos 
Supermercados. [Dissertação de Mestrado em Economia Aplicada]. Piracicaba (SP): Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, USP, 2003, 170 p. Disponível em: 
<WWW.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-09022004.../ariel.pdf.> Acesso em: 29 jan. 2015. 
 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-09022004.../ariel.pdf.
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  A representação da feira livre no livro de Ponce e colaboradoras (1999), 

caracterizada por diálogos e ilustrações, é bem diversa daquela encontrada em 

Töpker (tecida por descrições e comentários), e em Behar (aprisionada em listagens 

de gêneros comercializados nas feiras).   

   Na mesma unidade, ainda encontramos um outro contexto de trabalho: um 

pequeno desenho que representa uma loja de roupas masculinas (p. 43), na qual um 

vendedor mostra um terno a um cliente. Há ainda outro desenho (p. 44) que ilustra o 

texto “Seções de um Supermercado” 81, mas apenas com representação da cliente.   

  Rojo (1998), em um estudo sobre administração mercadológica, cita uma 

pesquisa feita pela Nielsen, cujos dados mostram que os supermercados 

alavancaram o seu crescimento no Brasil a partir dos anos 70.82 Em finais da década 

de 90 (quando o manual foi editado), o país não convivia mais com o processo 

inflacionário e os supermercados precisaram adequar sua gestão a esta nova 

realidade. A estabilização da economia promoveu aumento de vendas e acirramento 

da concorrência, ocasionando lucros mais baixos. As empresas, então, para 

conquistar a clientela, voltaram sua atenção para a melhoria da qualidade dos 

serviços. Nesta década, surgem os conceitos de qualidade total para melhorar o 

retorno dos investimentos. 

  Registre-se ainda, entre os desenhos figurativos, a imagem de ladrões em 

fuga (p. 42), que mencionam a polícia atuando na perseguição ao bando. Policiais e 

criminosos estão também nas unidades 2 e 3 do livro de Ponce e colaboradoras 

(1999)  bem como nas obras de Töpker e Behar.  

 

 Unidade 6 – Meus sonhos  

         

                                                 
81 Borges (2001, p.1) relata que em passado recente eram a indústria e os distribuidores atacadistas que 
detinham o poder na cadeia de distribuição de produtos. Com o acirramento da concorrência entre 
supermercados, o varejo adquiriu grande importância na dinâmica de distribuição, devido a sua proximidade com 
o consumidor final. Por isso, é para o varejo que se voltam as estratégias de marketing do setor produtivo, que 
há décadas percebeu que colocar uma diversidade de produtos em um só lugar era mais lucrativo, pois antes e 
agora “o cliente quer cada vez mais conveniência[...]” (op. cit., p.22). Ver: Borges, A.R. Marketing de Varejo: as 
Estratégias Adotadas pelos Supermercados de Vizinhança para Conquistar e Fidelizar Clientes. 

 
82Ver: ROJO, Francisco José Grandis. Qualidade Total: Uma Nova Era para os Supermercados. Revista de 

Administração de Empresas (RAE),São Paulo,v.38, nº4, p.26-36,Out./Dez. 1998. 
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  Podem ser observados dois diálogos na abertura da unidade 6 (p. 51), ambos 

ambientados em um hotel, cenário comum nas lições de livros de língua estrangeira. 

O primeiro é entre o personagem funcionário da recepção e hóspede, no momento 

do check-in, e o segundo se dá entre o funcionário que transporta bagagens, mostra 

as acomodações e apresenta os serviços do estabelecimento e o hóspede. 

  Outro texto, intitulado “Espaço orbital” (p. 53) e ilustrado com o desenho de 

um astronauta americano, remete às atividades de cientistas, astrônomos e 

tripulantes de naves espaciais, e destaca a abertura do programa espacial  pelos 

Estados Unidos de seu programa espacial à colaboração internacional, inclusive do 

Brasil.       

          Encontramos ainda um texto do gênero cartão postal, sendo que três deles 

(p.59) se articulam direta ou indiretamente ao tema de nossa pesquisa; o trabalho. 

Um em que um profissional menciona a uma colega visitas a fábricas e estágios em 

empresas; outro em que uma escritora relata a uma amiga a  pesquisa que realiza 

para escrever seu novo livro; e um terceiro em que  uma mulher escreve a uma 

colega de trabalho, mencionando o final das férias e a volta ao trabalho. Temos 

neles registradas mensagens de profissionais que atuam em empresas e de 

profissionais que atuam de forma autônoma.   

  Não há fotos nessa unidade que ofereçam insumos para nossa pesquisa.   

          Na seção intitulada Vocabulário Relevante (p. 51), pode-se encontrar o 

desenho figurativo que representa um colador de cartazes de rua executando o seu 

trabalho. Ainda podem ser encontrados na unidade 6: um pequeno desenho (p. 54) 

que representa um professor em sala de aula com seus jovens alunos, e um chefe 

de cozinha (p. 57), devidamente paramentado, preparando um prato.   

   

 Unidade 7 – A chegada 

 

  Entre os textos da unidade 7 estão representados seis contextos de trabalho 

em que personagens dialogam, no exercício de diferentes atividades profissionais.    

   No primeiro, intitulado No Correio (p. 61), um funcionário da empresa atende 

uma cliente. No segundo (p. 63), que tem por título Na Polícia Federal e é 

ambientado no aeroporto, um agente solicita os documentos de um passageiro. No 

terceiro, No Duty-free, uma vendedora atende um cliente que compra chocolates. No 

quarto, intitulado Na alfândega, um fiscal vistoria a bagagem de um estrangeiro que, 
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por motivos de trabalho, vai fixar residência no Brasil. Sob o título Ainda no 

aeroporto, está o quinto diálogo, no qual uma recepcionista dá informação a um 

passageiro.  No sexto, Ao sair do aeroporto, motorista e passageiro dialogam em 

uma corrida de táxi.  

          O último diálogo dessa unidade é denominado Pedindo informações pelo 

telefone (p. 67) e nele está representado um organizador de evento interagindo com 

estudante ou professor da Universidade de Brasília que deseja informações sobre 

um seminário.  

         Na unidade 7, ilustrando a seção Vocabulário Relevante (p. 61) e sem relação 

direta com o mesmo, encontra-se um desenho que representa um professor. Na 

mesma unidade, ainda podem ser encontrados desenhos que representam, em 

atividade, uma atendente em balcão de informações de aeroporto; um motorista de 

táxi, um motorista de ônibus escolar, um carteiro e ainda funcionários de escritório.  

        Pode ser observado também, na unidade em foco, o desenho de uma 

aeromoça83, que a representa no quadro correto de sua atividade profissional 

(atender e orientar os passageiros) e não de forma irônica e preconceituosa como 

ocorre no livro de Behar.   

 

 Unidade 8 – O país e o idioma  

  

  Na unidade em questão, encontra-se um texto que aborda a participação do 

Brasil no Mercado Comum do Sul – Mercosul (p. 78), destacando a meta de acabar 

com as fronteiras econômicas entre os países integrantes e estabelecer uma tarifa 

zero.   

  O texto de abertura da unidade em foco (p. 71), ilustrado por uma foto, 

representa, no cenário de um restaurante, uma interação entre um garçom e um 

casal de clientes.   

                                                 
83 Ser aeromoça já fez parte do sonho de muitas mulheres: oferecia a possibilidade de viajar e conhecer outros 
lugares e outras culturas, dava independência e glamour, pois elas estavam sempre elegantemente vestidas. 
Aliás, a boa apresentação era um dos requisitos fundamentais para a profissão, o que incluía cabelos 
arrumados, maquiagem e uniforme impecável, pois eram as aeromoças que recebiam os passageiros e lhes 
davam as boas-vindas. A boa aparência criava uma certa aura de sensualidade em torno dessa profissionais, 
que no livro de Behar é explorada no texto humorístico.  
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  Pequenos desenhos de profissionais em atividades podem ser observados 

em uma seção de exercícios: um policial prendendo um criminoso, um homem em 

uma mesa de escritório com a placa “Diretor”, um marceneiro84 exercendo seu ofício.  

 

 Unidade 9 – O lar 

         

  Nesta unidade, dois longos diálogos mostram um corretor de imóveis em 

atividade. Em Behar e Ramalhete já havia menções, embora muito breves, a esse 

ofício.     

  No primeiro texto (p. 81) está representada, em um stand de vendas, a 

interação entre um corretor e um casal que pretende alugar uma casa. No segundo, 

(p. 83), o profissional atende um casal que deseja comprar um apartamento. Esta 

cena está ilustrada por uma foto, na qual a indumentária do corretor, terno e gravata, 

não condiz com a realidade em nosso contexto.   

   Ainda nessa unidade destacamos mais quatro diálogos (p. 86), todos 

ilustrados com pequenos desenhos de profissionais em seus contextos de trabalho, 

nos quais uma dona de casa conversa sobre serviços a serem executados em sua 

casa, com prestadores de serviços: encanador, eletricista, pintor, técnico de 

máquina de lavar roupa, pedreiro e zelador. Alguns desses profissionais já surgiram 

representados na obra de Ramalhete. Em exercício posterior do livro de Ponce e 

colaboradoras (1999, p. 85) esses ofícios surgem novamente representados por 

desenhos ilustrativos  

          A atividade das empregadas domésticas é focalizada em um texto sobre os 

problemas enfrentados por casais que trabalham fora em relação aos cuidados com 

os filhos pequenos e à contratação de empregadas domésticas e babás (p. 88). O 

trabalho dessas profissionais já havia sido registrado nos textos das obras de Töpker 

e Ramalhete, em diferentes épocas e cidades brasileiras. O texto de Ponce e 

colaboradoras (1999) destaca que, em nosso contexto, essas empregadas fazem 

                                                 
84 Os antigos marceneiros trabalhavam sozinhos, exatamente como este do desenho, e de forma artesanal. Era 
uma arte que passava de pai para filho. Esse mercado de trabalho veio se expandindo, embora alguns 
segmentos exigissem e ainda exijam trabalho artesanal - a feitura de instrumentos musicais como violinos e 
violões ou enfeites para cenários teatrais.  Mas uma grande parte destes profissionais estava concentrada na 
indústria de móveis. Pesquisas feitas em 2003 atestavam que o estado de São Paulo detinha a liderança no 
fabrico e consumo de móveis, com cerca de 4500 marcenarias produtoras de empregos. São Paulo, 28/11/2003, 
Leo Madeiras – Notícias. Disponível em:< WWW.leomadeiras.com.br/Impressao/Editorial36972>.  

 

 

 

http://www.leomadeiras.com.br/Impressao/Editorial36972%3e
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parte de um segmento da população com baixa renda, pouca escolaridade e não 

absorvido pelo mercado formal de trabalho. Muitas vezes, as domésticas começam a 

trabalhar ainda bem jovens, sem nenhuma preparação adicional que não seja a sua 

própria experiência de vida. A pesquisa IBGE-PNAD de 1999 comprovou que 22% 

da população brasileira economicamente ativa estava inserida nos trabalhos 

domésticos, pois houve um aumento da taxa de oferta de emprego por parte de 

famílias com crianças pequenas cujas mães trabalhavam fora.  

  Esse texto sobre pais que trabalham fora e precisam contratar empregadas 

domésticas é acompanhado pela fotografia de um jovem pai, sentado diante de uma 

prancheta, com o filho pequeno sentado ao colo, que parece executar uma parte de 

suas tarefas profissionais em casa.  

  Registre-se ainda, na unidade 9, um pequeno desenho figurativo (p. 88) de 

uma repórter em atividade em uma ocorrência na qual um policial prende um 

criminoso. A profissão de repórter já foi registrada uma vez no texto de Ramalhete, 

porém representada por um personagem do sexo masculino. Já a imagem de 

policial prendendo criminoso é recorrente no conjunto de obras analisadas. 

          

 Unidade 10 – O bairro  

 

  O texto principal da unidade, intitulado Os bairros (p. 93), ilustrado por foto, 

aborda as atividades desenvolvidas nessas pequenas cidades dentro de cidades 

brasileiras maiores.  

  No texto, o universo do trabalho emerge na menção ao comércio de bairro 

(padarias, açougues, farmácias, bancas de jornais, feira etc.) e a profissionais que 

atuam no espaço das ruas, como guardas municipais, vigias particulares e feirantes. 

O texto oferece detalhes sobre a feira, destacando o bom humor e o linguajar dos 

feirantes. O vozerio e a alegria desses profissionais também foram destacados por 

Töpker nos textos de sua obra que contemplam esse ramo de atividade.        

  Na abertura unidade em foco (p. 91), encontramos ainda quatro diálogos. O 

primeiro e o segundo não apresentam interesse para a pesquisa. No terceiro, uma 

representante comercial tenta falar com um gerente de supermercado sobre o 

lançamento de um novo produto no mercado. No quarto, cliente e gerente de banco 

conversam sobre o resgate de uma aplicação. Interações em contextos de banco e 
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supermercado entre os funcionários que neles atuam e seus clientes já foram 

representadas em praticamente todos os materiais analisados.  

  Na Unidade 10, como em muitas outras, foram encontrados novamente, na 

parte referente aos exercícios, pequenos desenhos figurativos que representam 

professores e funcionários de escritórios em atividade.  

 

 Unidade 11 – A educação  

 

  O diálogo de abertura desta unidade (p. 101) traz a cena um funcionário 

responsável pela matrícula em uma escola interagindo com um pai/mãe que tenta 

matricular uma criança.    

  Em outros textos dessa unidade que são seguidos de exercícios, destacam-

se a baixa escolaridade do trabalhador brasileiro e a intenção do governo em 

superar esse problema (p. 103; p. 105)  

  No texto As empresas nunca investiram tanto na escolaridade de seus 

empregados (p. 108), o assunto abordado é iniciativa de empresas aqui situadas de 

investir na capacitação dos operários, melhorando sua escolaridade. Essas 

empresas acreditam no aumento da produtividade tendo como base a qualidade do 

trabalhador85.  

  Ilustrando a unidade 11, em conformidade com o tema nela abordado, temos 

desenhos ilustrativos que colocam em foco o cenário escolar (estudante, sala de 

aula, diploma), destacando a atividade do professor (p. 106 e 108) como formador 

de novas gerações mais preparadas.  

 

 Unidade 12 – A saúde   

 

                                                 
85 Desde 1980, o país vinha sofrendo grandes modificações em sua política macroeconômica com o processo de 
abertura econômica, intensificado nos últimos anos da década de 80, e o fim do processo inflacionário em 1994 
(com mudanças na política cambial e nos juros, entrada de capital estrangeiro, etc.). As mudanças que atingiram 
a estrutura produtiva da economia brasileira se refletiram no mundo do trabalho intensificando a demanda por 
mão de obra qualificada. Pauli e outros (2012) citam autores que concordam que houve um aumento de 
produtividade a partir da década de 90, talvez gerado pela abertura econômica do período e pela adoção de 
novos métodos de gerenciamento nas empresas industriais. O autor do texto analisado, Daniel Nunes Gonçalves 
(Revista Veja,28/5/97) destaca a informatização das empresas e a qualidade dos produtos como um fator 
positivo da globalização e da concorrência entre empresas nacionais e multinacionais.   
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   Na unidade 12, foram encontrados três diálogos entre personagens 

representados como profissionais da área de saúde e clientes (p. 111). No primeiro, 

denominado No Posto de Saúde, uma enfermeira interage com uma mãe que leva 

seu bebê para ser vacinado 86; No segundo, intitulado Num hospital particular, 

secretária e paciente dialogam na marcação de uma consulta 87. No terceiro, cujo 

título é Num SPA, secretária e médico dialogam com um cliente que tinha acabado 

de chegar ao estabelecimento 88. Todos esses diálogos estão localizados em uma 

página que tem em sua parte central o desenho figurativo de uma enfermeira  

  O texto autêntico intitulado Volkswagen reduz custos em 55% (p. 117) enfoca 

programa de assistência de saúde oferecido pela empresa a seus funcionários e as 

reduções de despesas médicas da empresa com a implantação de serviços como 

“Home Care” e “Baby Care” 89.  

  Na mesma unidade, em sintonia com o tópico Saúde, encontramos desenhos 

figurativos que representam profissionais dessa área. Além da imagem da 

enfermeira, já mencionada, registram-se outras – de paramédicos e médica, já 

apontando a inserção da mulher em carreira de nível superior, antes considerada 

masculina. 

 

 Unidade 13 – O local de trabalho  

 

                                                 
86 Os anos 90 marcaram um período de grande transformação na área da saúde no país, com a implantação do 
Sistema Único de Saúde (SUS). A descentralização foi um dos princípios básicos do SUS. Assim, os postos de 
saúde passaram a oferecer atendimento básico e gratuito em Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral entre outros. 
Os postos também oferecem o serviço de vacinação. Ver:Saúde e Cidadania, disponível em 
<portalses.saudesc.gov.br/arquivos/sala_de_leitura_e.../02.html> e Unidade Básica de Saúde. Disponível 
em:<WWW.guiadedireitos.org/index.php?option=com_content&view...> 
 
87 Os hospitais particulares no Brasil são empresas privadas com fins lucrativos, geralmente destinados às 
classes de maior poder aquisitivo, embora muitos mantenham parcerias com o setor público no sentido de 
complementar o SUS. 
 
88 O primeiro SPA paulista foi inaugurado em 1994, em Sorocaba. A noção de desenvolvimento de SPAs veio 
dos Estados Unidos e se disseminou pelas diversas partes do mundo. Esses centros passaram, então, a 
oferecer os tratamentos com a água (possível origem do nome spa) e ainda terapias corporais tradicionais como 
terapias de beleza, redução de peso, antitabagismo e outras necessidades ligadas aos interesses regionais. Ver: 
A História dos Spas. Disponível em:<www. abcspas.com.br> 

 
89 A Volkswagen é uma empresa multinacional que chegou ao Brasil em 1953 e começou a sua história em 
terras brasileiras em um modesto galpão alugado em um bairro da cidade de São Paulo. Ver: História da 
Volkswagen. Disponível <WWW.com.br/pt/institucional/VolkswagenBrasil/volkswagen_do_brasil.html>. 

Acesso:27 jan.2015. 
 
 

http://www.com.br/pt/institucional/VolkswagenBrasil/volkswagen_do_brasil.html%3e.%20Acesso:27
http://www.com.br/pt/institucional/VolkswagenBrasil/volkswagen_do_brasil.html%3e.%20Acesso:27
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       Esta unidade é a primeira de quatro outras que, na obra Bem-Vindo!, estão   

inscritas no Grupo 4, intitulado O trabalho e suas características, que, como indica o 

título, aborda especificamente questões relacionadas ao universo laboral. Os livros 

didáticos anteriormente analisados nesta pesquisa, publicados nas décadas de 40, 

50 e 70, não contemplam o trabalho em um bloco específico.    

  O texto de abertura é um currículo de engenheiro agrônomo (p.121). Mais 

adiante, na mesma unidade, encontramos simulações de seis anúncios, dos quais 

três constituem ofertas de trabalho na área de saúde – para pediatra, administrador 

hospitalar90 e gerente comercial de empresa da área de saúde.  

         Na unidade 13, também encontramos o texto Fase de transição amplia de o 

caos São Paulo (p. 125). Trata-se de um quadro retirado do Jornal Folha de São 

Paulo, que destaca problemas que foram criados ou agravados pela mudança da 

base econômica da cidade. O texto cita, entre outros, o aumento de desemprego 

industrial ocasionado pela saída de algumas indústrias para o interior do estado e a 

modernização de outras. 

   Segundo informações da Pesquisa de Emprego e Desemprego elaborada 

pelo Dieese/Seade, em 1998, 18,2% da População Economicamente Ativa da 

Região Metropolitana de São Paulo estava sem trabalho91. Na verdade, a partir da 

década de 90, a cidade de São Paulo perdeu a sua vocação industrial para se tornar 

um centro prestador de serviços sofisticados tanto corporativos quanto financeiros. 

Outro problema foi a perda do poder aquisitivo dos assalariados, pois os 

empregados no setor de serviços ganhavam menos do aqueles que trabalhavam no 

setor industrial. Faltava mão de obra qualificada para exercer cargos de gerência em 

alguns tipos de serviços como turismo, hotelaria, eventos e negócios. Também foi 

detectado um crescimento desordenado de serviços e comércio, cuja expansão se 

efetuava em direção a áreas consideradas nobres na cidade.  Em antigas zonas 

                                                 
90 O curso para formação de profissionais nessa área foi criado no Brasil em 1952, mas ainda não existia nos 
hospitais uma preocupação com o gerenciamento, pois o foco se voltava para a prestação de serviços à saúde. 
Esta preocupação emergiu com a crise econômica mundial de meados da década de 80, quando se percebeu 
que os hospitais deveriam ser gerenciados como uma empresa; para gerente comercial para uma empresa em 
expansão na área de saúde; para analistas de sistema e programadores; para supervisor de pessoal. Para este 
emprego era necessário ter curso superior completo ou estar cursando; e para vendedores de ambos os sexos. 
Ver: FERREIRA, M.C.L. et al. Relações de poder e decisão: conflitos entre médicos e administradores 
hospitalares. Disponível: <WWW.scielo.br/scielo.php?pid.../=sci_arttex>. Acesso em 28 jan.2015 
 
91 Disponível em:<produtos.seade.gov.br/produtos/ped/pedmv98/estudo/.../anual98.html> 
 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid.../=sci_arttex
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industriais podiam-se ver galpões de fábricas com placas de “vende-se” ou “aluga-

se”, que certamente seriam ocupados por serviços ou por moradias. 

  Como uma cidade prestadora de serviços, São Paulo necessitava de um 

eficiente sistema de telecomunicação, mas faltavam telefones convencionais e os 

celulares ainda não funcionavam direito. A cidade também oferecia uma gama 

considerável de opções gastronômicas, culturais e de lazer. A sofisticação desses 

serviços modificou completamente a face da antiga cidade industrial de operários. 

Para bancar essa sofisticação foi preciso aumentar o custo de vida. Sem indústrias, 

os principais vilões ambientais passaram a ser os veículos. Para diminuir o número 

de carros nas ruas seria pertinente que um maior número de pessoas passasse a 

trabalhar em casa.  

           O texto Vista o pijama e trabalhe em casa (p. 128) da mesma unidade, 

proveniente da revista Informática, aborda esse tipo de trabalho. Nele uma fotografia 

que retrata o que pode ser um trabalho em um home office:  uma mulher ao telefone 

observa atentamente alguma coisa no jornal, tendo ao seu lado uma criança que se 

alimenta (ANEXO W).  

  O home office  é também conhecido como trabalho à distância, trabalho 

móvel, teletrabalho etc. Há os que abrem um negócio próprio ou abrem em casa 

uma franquia, e há também empresas que estão aderindo ao home office  para 

facilitar  a vida dos funcionário e baixar seus próprios custos. Essa é uma 

modalidade que vem crescendo no Brasil, mas muitas empresas ainda são 

resistentes à implantação desse sistema de trabalho92.        

   Ainda na unidade 13, inscritos no universo de negócios, selecionamos a 

representação de três textos de correspondência, dois deles elaborados e enviados 

com o auxílio de tecnologias, na época consideradas modernas: computador e fax 

(p. 130). O primeiro é uma transcrição ou simulação de um e- mail, enviado de uma 

empresa para outra explicando como proceder para cancelar uma assinatura de 

linha telefônica. O segundo constitui a transcrição ou simulação de um fax 

comunicando o encerramento de um contrato de locação. Ambos são assinados por 

                                                 
92 O home office é uma opção de aumento de produtividade e minimização de custos  que surgiu no bojo das 
novas formas de estruturação das empresas na segunda metade da década de 90. Nem todas as empresas se 
interessaram por esta alternativa. Levantamento feito pela Remunerar, uma consultoria de remuneração, atesta 
que, no ano de 2013, 38% de empresas declararam que não tinham intenção de aderir a essa modalidade de 
trabalho. Ver LADEIA, B. Homme Office ainda é tabu para empresas brasileiras. Revista Exame (on-line). São 

Paulo, abr. 2013. Disponível em: <exame.abril.com.br/negocios/noticias/pratica-de-home-office-ainda-tabu-nas-
empresas-brasileiras>. Acesso em: 30 jan. 2015. 
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personagens femininos, o que aponta para a inserção da mulher no mercado de 

trabalho. O terceiro é uma correspondência convencional de banco sobre sistema de 

reposição automática de talões de cheques e não exibe a assinatura.  

  Registre-se ainda, em pé de página, o texto Exemplo de um organograma de 

uma empresa (p. 127), mostrando cargos que vão desde o de presidente até o de 

operário.   

  Em listas de vocabulário, também situadas em pé de página, na seção Psiu, 

encontra-se léxico relativo aos direitos do trabalhador, aposentadoria, assistência 

médica, décimo terceiro salário, férias anuais remuneradas, licença 

médica/prêmio/maternidade, salário família e vale refeição/transporte (p. 123).  

   Observando as representações do trabalho e de atividades profissionais nos 

desenhos ilustrativos da unidade, encontramos pequenas imagens de  personagens 

masculinos em ambiente de trabalho: chefe de cozinha, garçom   funcionários em 

escritórios, motorista de ônibus e bilheteiro de teatro. Na mesma unidade, podem ser 

observados também desenhos figurativos de personagens femininas em ambiente 

de trabalho: funcionária de escritório e atendente.  

 

 Unidade 14 – O mercado de trabalho 

         

  Os textos de abertura da unidade 14 são dois diálogos (p. 131) que 

representam entrevistas de trabalho entre funcionário encarregado da seleção de 

pessoal da empresa, provavelmente do setor de Recursos Humanos, e candidatos.   

  Na primeira entrevista, um engenheiro, jovem e qualificado dialoga com uma 

entrevistadora. Na segunda, um homem que declara ter 20 anos de experiência 

profissional, mas não tem conhecimentos de inglês e de computação é dispensado. 

O episódio remete à qualificação insuficiente de significativa parcela da mão de obra 

e sua inadequação às novas formas de organização produtiva, que não privilegiam 

mais a prática e os conhecimentos dela advindos, mas a especialização e o preparo 

do trabalhador. 

  Nesta unidade há mais três textos de matérias e cinco de anúncios, todos 

oriundos de periódicos nacionais, que apresentaram interesse para nossa pesquisa.  

  O primeiro texto, proveniente de uma matéria da Folha de São Paulo e 

intitulado É só chamar que eu vou trabalhar (p. 133), retrata o universo de pessoas 

que não se incomodam em trabalhar em feriados ou fins de semana. O personagem 
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que tem esse tipo de comportamento é feminino e o motivo para tanto empenho é o 

aumento da renda familiar (ANEXO X).  

  O segundo (p. 135), Economia na Ponta do Lápis, originário da revista 

Informática, trata da terceirização como uma das opções das empresas para cortar 

gastos e aumentar a eficiência de treinamentos de pessoal.  

          Com a inserção competitiva do Brasil no mercado internacional e a 

globalização da sua economia, observou-se uma mudança no contexto brasileiro. As 

empresas passaram a buscar novos padrões de produtividade, de melhor qualidade 

e competitividade, pois acirrava-se a concorrência e, em consequência, o 

consumidor ia ficando mais exigente e cônscio dos seus direitos. Para reduzir custos 

e melhorar a qualidade dos produtos e serviços, as empresas lançaram mão da 

terceirização, uma das novas técnicas de reorganização dos setores produtivos. A 

terceirização permite que a empresa direcione seus esforços para um foco único, 

buscando a especialização no seu setor de produção e deixando para outras 

empresas as atividades que se distanciam desse foco. 

  O terceiro texto, Mulher ocupa mais vagas em diretoria (p. 136), também do 

jornal Folha de São Paulo, aborda a então recente presença de mulheres na 

diretoria da Vale do Rio Doce, focalizando a crescente participação de profissionais 

do sexo feminino nessa função em grandes empresas internacionais (ANEXO Y).   

  Em relação aos textos de anúncios (p. 133), a maioria das vagas é destinada 

a candidatos do sexo masculino: entregador, operador de telemarketing para editora, 

garçom para casa noturna, este último com nível universitário. Para pessoas do sexo 

feminino há oferta de trabalho como garçonete de casa noturna (com nível 

universitário) e sacoleira (para venda de camisas finas) (ANEXO Z). E, em um 

anúncio pouco claro, para “agente à distância”, trabalhando em casa, não se 

especifica o sexo da pessoa a ser contratada.    

          A década de 90 assistiu ao crescimento de novos acordos de trabalho, com 

vínculos vulneráveis e salários oscilantes. 

          Encontramos também, na mesma unidade, três textos do gênero 

correspondência. Um deles é uma comunicação interna, representando uma 

solicitação de curso de japonês para um funcionário da empresa e sua esposa que 

ficarão no Japão durante um período longo.  O outro é um comprovante de depósito 

de marca requerido por uma empresa junto ao Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial, e o terceiro é uma carta do setor de marketing de uma empresa, enviada 
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como resposta a uma solicitação de informação, esta última assinada por um 

personagem feminino, representada como gerente de marketing da empresa 

solicitante. 

  Em pé de página, constam, em listas de vocabulário, léxico referente a tipos 

de trabalho (p. 133), tipos de cartões (p. 134) e tipos de agências (p.135); a 

qualificações (p. 136), conhecimentos e especializações (p. 137); a áreas 

emergentes (p. 138) e ainda a uniões de trabalhadores, como sindicatos e 

associações profissionais (p. 139).  

  Em relação às fotos, na unidade em foco há três, todas relacionadas ao tema 

central. Na primeira delas (p. 131), articulada ao texto da entrevista que abre a 

unidade, são vistos dois personagens jovens (um do sexo masculino e outro do 

feminino) em um escritório. O rapaz, se levarmos em conta o texto verbal, deve estar 

escrevendo o texto solicitado pela moça, que, por sua vez, deve ser a 

entrevistadora.  Outra foto, na mesma página, ladeando a segunda entrevista, 

mostra dois personagens masculinos, formalmente vestidos, cumprimentando-se em 

um escritório.  

  Em uma terceira foto (p. 133), que acompanha o texto É só chamar que eu 

vou trabalhar, pode-se ver um personagem feminino, de meia idade, e um 

personagem masculino, mais jovem, que parecem trocar ideias em um contexto de 

trabalho. Publicação denominada Mulher e Trabalho, editada pela Fundação 

SEADE, em São Paulo, indica que a década de 90 se caracterizou pela intensa 

inserção de mulheres à População Economicamente Ativa que ocorreu em dois 

polos desiguais: de um lado, empregos com baixos rendimentos e pouca proteção 

no trabalho (como o doméstico), e no outro,  estariam funções decorrentes de 

profissões de nível superior que as mulheres passaram a desempenhar em virtude 

do aumento de sua escolaridade. 

  Ainda em relação às ilustrações, mas agora considerando os desenhos 

figurativos, a unidade 14 apresenta duas personagens femininas representadas em 

ambiente de trabalho. Uma delas está sentada diante de uma mesa de escritório 

com uma pilha de papéis ao lado (p. 133). O relógio indica que há muito acabou o 

seu horário normal de trabalho, e a personagem está com uma  

muito cansada. A outra se apresenta elegantemente vestida e representa 

(explicitado pelo texto verbal) a mulher que atingiu um cargo de diretoria (p. 136). 

Nos anos 90, além da graduação as mulheres passaram a investir nos cursos de 
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pós-graduação como o MBA, o mestrado e o doutorado, atingindo, assim, o topo de 

suas carreiras. As mudanças ocorridas no mundo do trabalho também contribuíram 

para que homens e mulheres buscassem maior capacitação profissional.  

       A mesma unidade nos mostra ainda três desenhos figurativos em ambiente 

de escritório: personagens masculinos em suas mesas de trabalho e um 

personagem feminino que, segundo o texto, seria a secretária de um deles. Pela 

primeira vez, podemos ver um computador fazendo parte das ferramentas de 

trabalho dos personagens desenhados. Há também, no rodapé, o desenho de um 

personagem masculino, sorridente e com a mão estendida, ilustrando o texto verbal 

Agências (no caso, de empregos).  

  

 Unidade 15 – A cultura brasileira no trabalho 

  

         O texto de abertura da unidade, intitulado Uma palestra (p. 141), aborda o 

tema Globalização e constitui uma representação desse gênero, bastante 

simplificada. Nele, o palestrante diz que vai focalizar mais especificamente o 

subtema: Treinamentos a serem reforçados nas empresas brasileiras para fazer 

frente às mudanças solicitadas pelo mercado internacional. Sugere à audiência, 

formada por empresários brasileiros de ambos os sexos, que se concentre “nas 

mudanças de alguns de nossos hábitos”, acrescentando que “pontualidade, 

disciplina, responsabilidade e qualidade” são alguns pontos que merecem destaque.  

  Como o título da unidade é A cultura brasileira no trabalho, vale a pena refletir 

sobre que aspectos da cultura brasileira de trabalho estariam implicados nesses 

pontos, mas o texto deixa a questão em aberto... 

  Mais adiante, outro texto, intitulado Compensação é alternativa nas empresas 

(p. 143), originário da Folha de São Paulo, traz à cena a discussão sobre feriado 

prolongado, folga, compensação, mostrando diferentes abordagens dessas 

questões e variadas soluções encontradas por diferentes empresas no Brasil.   

  Na mesma unidade, encontramos um diálogo entre uma personagem 

secretária e seu chefe (p. 146). Nele, são abordados assuntos referentes ao 

cotidiano da empresa, inclusive o pedido de um funcionário para faltar uma semana 

tendo em vista que a mulher teve um bebê prematuro. O chefe solicita à secretária 
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que compre um presente para o bebê e que informe ao funcionário em questão que 

ele pode tirar uma semana, recorrendo à licença-paternidade93.  

          Na mesma unidade, encontra-se um texto que constitui uma representação de 

carta pessoal de personagem feminino para uma amiga e colega de trabalho (p. 

145). A primeira está de férias fora do país e diz estar arrependida de “ter vendido” 

uma parte de suas férias. A venda das férias é uma opção do trabalhador brasileiro, 

caso queira aumentar o seu salário e não se incomode de continuar trabalhando.   

          O texto Regras de Sobrevivência (p. 147), proveniente da revista Veja, trata 

da necessidade de aprimoramento contínuo do funcionário na atualidade, já que 

conceitos como carreira, estabilidade, promoção por tempo de serviço estão 

desaparecendo. Destaca ainda que há uma tendência das empresas em valorizar 

aqueles que não ficam acomodados em um único emprego. Mas, é preciso 

conhecimento básico das outras áreas e conhecimento especializado em pelo 

menos uma área. O texto ressalta as mudanças no perfil do técnico tradicional, que 

deve ter também noções de vendas, administração e mercado e lembra que um 

funcionário sagaz se antecipa às mudanças ou se prepara para elas. Aconselha a 

fugir de setores que não dão lucro ou que estão em vias de terceirização. Enfatiza 

ainda que ter um bom conhecimento geral diferencia qualquer funcionário, sendo 

valioso também para os de perfil técnico. Melhorar esses conhecimento é mostrado 

como algo necessário e como uma iniciativa que deve ser tomada por conta própria. 

Alerta que as empresas cada vez menos pagam cursos de inglês e informática para 

o seu pessoal e que esses conhecimentos são essenciais.Sublinha que não deve 

haver preconceitos quando o assunto é trabalho (p. ex.: um engenheiro pode se 

transformar em um bom vendedor), pois habilidades devem ser desenvolvidas e não 

desprezadas. 

  O texto finaliza mencionando a interiorização das empresas e afirmando que 

não só as cidades grandes oferecem boas oportunidades de trabalho, elas existem 

também no interior do país, onde há carência de profissionais. 

  Nas páginas finais da unidade, encontra-se uma crônica de Veríssimo 

intitulada “Autônomos” (p. 147), cuja fonte é a revista Business. Trata-se de uma 

crítica ao emprego informal que começou a crescer na década de 90 devido à 

situação econômica do país. Como as eleições presidenciais estavam próximas, os 

                                                 
93 Na década de 90, a licença-paternidade era de cinco dias, prazo estabelecido pela Constituição. 
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candidatos à presidência falavam em apoiar as microempresas. O texto aborda, de 

forma cômica e recorrendo fortemente a estereótipos, como funcionaria uma 

pequena empresa familiar brasileira no setor de aviação comercial. 

          Fechando a unidade podem ser observados três exemplos de textos dos 

gêneros contrato, tomada de preços e recibo. 

          Em relação aos desenhos ilustrativos dessa unidade que representam 

contextos ou atividades de trabalho, observam-se dois personagens do sexo 

masculino interagindo diante de um computador. Só se pode fazer a ligação do 

desenho ao mundo do trabalho através da ajuda do texto verbal, que explicita: 

Treinamento de Funcionários. Representada pela imagem, há também uma 

personagem feminina que desempenha a função de secretária. 

 

 Unidade 16 – Trabalho, trabalho, trabalho 

  

          Na abertura da unidade, estão três entrevistas (p. 151) com personagens 

estrangeiros que trabalham e residem em São Paulo. A primeira entrevista é com 

uma uruguaia que veio para o Brasil com o marido que já trabalhava aqui. A 

personagem declara ter um emprego estável e que considera o Brasil como seu 

espaço de trabalho e futuro.  

  A segunda entrevista é com um  americano que veio para o Brasil sozinho e 

pretendendo dar aulas de inglês. O personagem afirma que trabalha muito e acha 

que os paulistas trabalham mais do que os americanos. A terceira entrevista não faz 

nenhuma alusão a trabalho. 

          Na unidade 16, encontramos ainda, sob o título Apresentando sua Empresa 

(p.153), três pequenos textos retirados do jornal O Estado de São Paulo. O primeiro, 

Franquia de refeições rápidas, trata do desejo de expansão por meio do sistema 

franchising de uma empresa especializada em refeições coletivas. O segundo, 

Campanha ajuda a elevar vendas, aborda reflexos positivos que uma campanha 

publicitária bem sucedida acarreta nas vendas. O terceiro, Rede divulga 

investimentos, focaliza empresa do setor de mercado do faça você mesmo que tem 

por objetivo ampliar a linha de marca própria e  inaugurar  novas  unidades.  

  Na página seguinte, são encontrados dois textos: no primeiro faz-se uma 

apresentação da empresa Microsoft, destacando-se a flexibilidade e a informalidade 

como traços importantes em sua política de pessoal. No segundo, é relatada a 
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criação de um pequeno negócio, destacando-se a migração da proprietária da 

carreira acadêmica para o ramo de sorvetes.  Na página 157, mais dois pequenos 

textos: um fazendo menção à doação feita por uma empresa para um hospital 

brasileiro e outro sobre a uma iniciativa (Grande Prêmio Mecânico 100%) tomada 

por um grupo de empresas que estimula a criatividade de funcionários desse ramo.    

         

   O texto Armadilhas da Qualidade (p. 159), proveniente da revista Momento, 

aborda os programas de qualidade que fazem parte de técnicas de organização 

produtiva criadas no Japão após a Segunda Guerra e difundidas pelo resto do 

mundo a partir da década de 60. Informa que esse método de gerenciamento 

voltado para a produção de mercadorias permitiu aos trabalhadores conhecer todos 

os processos que envolvem a produção, o que lhe permite ver a abrangência do 

processo e o valor de sua atuação dentro dele. As empresas que adotaram o 

controle de qualidade treinam e qualificam os seus trabalhadores através de 

programas de capacitação. É o Clube Mundial de Qualidade Total que dita para o 

mundo o padrão ideal de qualidade por meio da concessão do Certificado ISO, “uma 

espécie de passaporte para o mercado globalizado”. 

  No que se refere às representações do trabalho e de atividades profissionais 

nas ilustrações da unidade em análise, encontram-se algumas imagens entre os 

desenhos figurativos.Três personagens masculinos são mostrados em atividade: 

advogado trabalhista, faxineiro de fábrica e leiloeiro. Não há representações de 

mulheres desenvolvendo atividades laborais.  

  Entre as fotografias, não há imagens relevantes para esta pesquisa, 

encontrando-se apenas, ao lado das entrevistas da abertura da unidade, fotos 

apresentadas como sendo de estrangeiros.  

  Fechando a unidade surgem dois documentos sem interesse direto para a 

pesquisa: um termo de transferência de linha telefônica e uma guia para 

recolhimento de multa de veículo.  

  

 Unidade 17 – Lazer em casa  

 

          Nesta unidade, além de uns poucos textos que contemplam o tópico por ela 

abordado, encontram-se textos relacionados ao universo de trabalho.  
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  O primeiro deles, intitulado Padre escreve saudades de migrantes (p. 166), 

retirado de uma matéria do jornal Folha de São Paulo, coloca novamente em foco os 

migrantes, em sua maioria nordestinos sem escolarização, que buscam trabalho e 

uma vida melhor nos grandes centros do sudeste e do sul do Brasil, principalmente 

em São Paulo. No texto  é relatada a experiência de um padre que escreve cartas 

ditadas por migrantes que moram em favelas e  não lograram concretizar o seu 

sonho. O padre destaca que, na correspondência, essas pessoas sempre omitem 

seus fracassos e decepções para não preocupar os parentes. 

  Na mesma unidade encontramos o texto Ginástica Lenta (p. 167), retirado da 

revista Business, que trata de uma atividade realizada em local de trabalho, 

considerada como saudável para os funcionários e lucrativa para a empresa, por 

reduzir o número de afastamentos por motivos de saúde e despesas médicas. Trata-

se de uma técnica criada por um fisioterapeuta chinês, que consiste em uma série 

de exercícios em ritmo lento praticados no próprio local de trabalho, já utilizada por 

algumas empresas no Brasil, o quarto país em número de praticantes do exercício 

no mundo. 

  Desenhos ilustrativos representam, no texto Quem somos, afinal?-1 (p. 162), 

trabalhadores nordestinos e gaúchos que atuam na criação e pastoreio de gado.  

 

 Unidade 18 – Saindo de casa  

         

  No texto intitulado Explosão Divertida (p. 173), cuja fonte é a revista Veja, é 

apontado o crescimento da indústria de entretenimento (turismo, arte, culinária, 

lazer) no Brasil sem inflação.  

          Na mesma unidade, encontramos o texto Fuga para o Interior (p. 175), 

retirado da revista Veja. Nele é abordada a questão da migração de pessoas, que, 

fugindo dos problemas das grandes cidades, vão viver no interior. Acrescenta que 

universidades, shoppings e redes de supermercados deixaram de ser privilégio das 

cidades grandes, já sendo encontrados em muitas cidades do interior que, além 

dessas, oferecem outras vantagens que a vida urbana não pode proporcionar.  

  Contemplando o tema férias, período de descanso anual previsto na 

legislação trabalhista brasileira, o texto Viajar com eles? Pode ser ótimo (p. 180), 

transcrito da revista de bordo Varig, trata da inclusão das crianças nas viagens de 

férias dos pais que querem curtir esse período de descanso com a família.      
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  Ilustrando um exercício, pode ser observado o desenho figurativo de um 

guarda de trânsito que, no exercício de sua função, aplica uma multa a um motorista 

infrator. Ainda entre as ilustrações, destacamos, no texto Quem somos, afinal?- 2 (p. 

172), representações do vaqueiro, atuando na criação extensiva de gado no 

Pantanal; do seringueiro, trabalhando a extração do látex na floresta amazônica e do 

jangadeiro, praticando a pesca nos mares nordestinos.   

 Unidade 19 – Esportes  

 

  Nesta unidade cujo tópico é Esportes, o texto intitulado Literatura Brasileira (p. 

182), que certamente estaria melhor alocado na unidade 20 – Arte-Música, aborda a 

produção de renomados escritores e escritoras brasileiros de diferentes escolas 

literárias e épocas.  

   Ao longo da unidade, observam-se, geralmente no rodapé da página, 

desenhos figurativos que representam diferentes esportes aqui praticados por 

profissionais e também por amadores. Observam-se imagens de jogador de futebol 

(representado também em texto da página 190), jogador de basquete, de vôlei e de 

tênis (também representado em texto e fotografia), nadador, atleta e piloto de F1 

(representado também em texto verbal da página 188).    

  No crônica de Chico Buarque O moleque e a bola (p. 190), é focalizado o 

universo do futebol, desde os grandes campeonatos mundiais com toda sua 

estrutura profissional até a pelada que, segundo o autor, é a matriz do futebol sul-

americano e africano. São mencionados no texto grandes jogadores de futebol 

brasileiros e a iniciativa das escolinhas de futebol.     

   

 Unidade 20 – Arte-Música  

      

  Nesta unidade, o texto intitulado Música Popular (p. 192) trata do trabalho de 

profissionais brasileiros dessa área – compositores, cantores e cantoras, 

instrumentistas. No contexto de diversas épocas, são destacados seus produtos, 

quer seja em relação à criação de gêneros musicais e/ou de canções.  

  No rodapé de quase todas as páginas dessa unidade, encontram-se 

provérbios, sendo que três deles – Errando é que se aprende; A pressa é inimiga da 

perfeição; Amigos, amigos, negócios à parte - são ilustrados com desenhos 

figurativos que remetem à esfera do trabalho.  
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 7.5.2. O universo de trabalho representado 

  

 É importante destacar que as representações do trabalho em Bem Vindo!, 

além de estarem configuradas, como nas demais obras analisadas, nos textos 

apresentados ao longo do livro, ganharam neste manual um destaque especial, nele 

integrando o Grupo 4, denominado O Trabalho e suas características, que abarca as 

unidades O local de trabalho, O mercado de trabalho, A cultura brasileira no trabalho 

e Trabalho, trabalho, trabalho.  

  O conjunto de textos de Bem-Vindo! A língua portuguesa no mundo da 

comunicação pode contribuir para que os aprendizes estrangeiros construam suas 

próprias representações do trabalho em nosso contexto, tomando como referência 

São Paulo do final dos anos 90. No universo de trabalho neles configurado, é 

representada a população local com uma significativa parcela formada por migrantes 

nordestinos e de outras regiões, por imigrantes e seus descendentes e ainda por 

estrangeiros representados como trabalhadores em atividade de trabalho temporário 

no Brasil.  

  Os textos verbais e não verbais mostram homens e mulheres inseridos no 

contexto urbano e ocupando diferentes postos de trabalho em áreas diversificadas, 

com destaque para o contexto empresarial. Predominam atividades ligadas ao setor 

de serviços corroborando os estudos que apontavam mudanças na estrutura 

produtiva da cidade após a economia do país ser adaptada para participar do 

processo de globalização. Os textos verbais assinalam as novas formas de 

organização produtiva adotadas pelas empresas naquela década como controle de 

qualidade, capacitação profissional e terceirização.  

  Nos textos verbais e não-verbais da obra em questão, observa-se uma 

predominância de personagens masculinos, jovens, brancos e letrados em atividade 

no meio empresarial e no contexto urbano.  

  A gama de atividades laborais desempenhadas por personagens do sexo 

masculino representadas nesse contexto é bem mais diversificada que aquela 

registrada nas obras anteriormente analisadas. Podem ser observadas em Bem-

vindo!, muitas representações de personagens, sobretudo do sexo masculino, em 

ambiente empresarial, do executivo ao operário, em sua atividade cotidiana em 

escritórios e fábricas ou em outras situações como eventos, palestras, estágios, 
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treinamentos etc. Destacam-se ainda como características de Bem-Vindo! muitas 

menções a profissionais da área de engenharia com especialização em diferentes 

campos. No material são numerosas também as representações de professor e de 

médico, já observadas em outros materiais analisados.  

  Há, na obra de Ponce, Burim e Florissi, registro de muitos profissionais da 

área de segurança, observando-se, além de policiais, fiscais de alfândega e guardas 

de trânsito (já encontrados em outros manuais analisados), representações de 

guardas municipais e vigilantes particulares.  

  A representação de situações de interação com personagens representados 

como corretores de imóveis ganha espaço mais amplo em Bem-Vindo!, 

provavelmente, na época, em decorrência da busca de imóveis pelos numerosos 

estrangeiros que aqui chegavam para trabalhar.     

  Representações de novas atividades como administrador hospitalar, 

paramédico, operador de telemarketing foram observadas em Bem Vindo!, ao lado 

das habituais representações, também presentes nos demais materiais, de 

recepcionistas, motoristas, frentistas, garçons, funcionários de supermercado, 

feirantes, vendedores, bilheteiros, fotógrafos, entregadores, técnicos de máquina de 

lavar, marceneiros, pedreiros, pintores, eletricistas.  

  No universo das artes, também é mencionado o trabalho de cantores, 

compositores e escritores.   

  As personagens do sexo feminino, embora ainda sejam mostradas muitas 

vezes ligadas ao universo do lar, em atividades que destacam sua face de 

cuidadoras, de coadjuvantes ou de trabalhadoras informais (dona de casa, 

empregada doméstica, babá, garçonete, enfermeira, aeromoça, secretária, 

sacoleira), já surgem representadas, em vários textos verbais e não verbais (mais 

frequentemente do que em Tudo Bem-1), em profissões e funções situadas em 

nichos antes considerados como predominantemente masculinos (empresária, 

diretora de empresa, representante comercial, repórter, economista, escritora, 

médica, psicóloga, entre outras). Não há registro de trabalho infantil, mencionado em 

algumas das obras anteriormente analisadas. 

  As cidades do interior da região sudeste e sul são apresentadas como 

espaços dinâmicos, progressistas e promissores em termos de trabalho, estudo e 

estudo.   
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  O Brasil rural tem uma representação muito pálida na obra em questão, 

havendo vaga menção ao trabalho na agricultura, quando se abordam as origens 

dos migrantes que buscam São Paulo. Encontram-se também algumas referências a 

trabalhadores característicos de outras regiões brasileiras (sul, centro-oeste, 

nordeste e norte) atuando na criação de gado, na pesca e em atividades 

extrativistas.   

 

 

 

8.  CONCLUSÕES 

 

  Nesta pesquisa, que contemplou cinco livros didáticos de PBE editados no 

Brasil entre a década de 40 e a de 90 do século XX e elaborados por autores 

brasileiros e estrangeiros aqui residentes, procuramos depreender as 

representações do trabalho na sociedade brasileira configuradas em um corpus 

formado pelos textos verbais, não verbais e multimodais que integram esses 

manuais.    

  Apresentaremos as conclusões precedidas de um breve quadro com 

flagrantes de alguns aspectos do Brasil nos períodos em que as obras analisadas 

nesta pesquisa se enquadram.  

  A obra de Töpker, analisada em sua segunda edição (1948), teve sua 

primeira edição publicada em São Paulo durante o governo Vargas. Naquele 

período, as regiões sudeste e sul experimentaram a chegada da tecnologia; a 

instalação de fábricas (com expansão da indústria mecânica e metalúrgica); a 

abertura de novos estabelecimentos comerciais; a criação de leis trabalhistas; a 

modernização das atividades de prestação de serviços e de comunicação; o 

crescimento dos centros urbanos; a ascensão da classe média e a intensificação de 

consumo. No quadro das políticas trabalhistas e educacionais desenvolvidas por 

Vargas, a mão de obra feminina foi se fazendo mais presente, ocupando novos 

postos em fábricas, estabelecimentos comerciais e escritórios e o trabalho dos 

menores foi regulamentado.  



190 

  Nos anos 50, nos quais foi publicada, em Porto Alegre, a primeira edição da 

obra de Marchant 94, as mudanças se processaram com maior intensidade, 

sobretudo no centro-sul do Brasil, observando-se, então, a modernização do país; o 

desenvolvimento das cidades; o investimento e a diversificação da indústria; o 

aumento do consumo; a criação por Juscelino Kubitschek da indústria automotiva e 

de autopeças; a importância dada ao setor de transportes e de geração de energia; 

a construção da nova capital. Na década de 60, período de outras edições do 

mesmo material, pode-se dizer que o Brasil apresentava novas necessidades e 

desafios a serem enfrentados.  A modernização do país continuou avançando e 

novas fábricas instalaram-se na Região Sudeste, incentivando o consumo e o 

aumento do setor de serviços. A obra de Behar foi publicada em São Paulo, em 

1970, no quadro da realidade brasileira gestada ao longo dos anos 60, período 

marcado pelas  políticas populistas do governo de João Goulart; início do regime de 

força imposto pela Revolução de 1964; desenvolvimento da tecnologia de 

comunicação, com a popularização dos transistores e da tevê, mas também com a 

implacável censura aos meios de comunicação; movimentos de resistência. No país, 

o período foi marcado ainda por reflexos de movimentos sociais de abrangência 

internacional, como o feminista, e por novas manifestações artísticas e culturais, 

como a Bossa Nova, o Tropicalismo, e o Cinema Novo.                     

 O livro Tudo Bem – 1, de Raquel Ramalhete, foi publicado em 1984. Nos anos 

80, após o período da expansão industrial e o “Milagre Econômico“ dos anos 70, 

houve profundas mudanças no mundo do trabalho brasileiro. O país chegou à 

década de 80 ignorando advertências acerca da globalização, do avanço 

tecnológico, do incessante aumento da população e do congestionamento do 

mercado de trabalho. A população clamava por mudanças, diante de um quadro de 

crise, no qual, entre outros problemas, registravam-se redução da oferta de 

empregos, extinção de antigos ofícios e profissões e crescimento do trabalho 

informal.    

 No final dos anos 90, em São Paulo, foi publicado o livro Bem-Vindo!, de 

Ponce e colaboradoras. A década foi marcada por tentativas de controle de inflação, 

que desembocaram no Plano Real. O país, embora tardiamente, estava sendo 

preparado para fazer parte do processo de globalização e seus produtos deveriam 

                                                 
94 A edição que analisamos é a sexta, de 1969.   
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se adequar às normas de qualidade vigentes em mercados estrangeiros. Muitos 

segmentos do mercado precisaram readaptar sua forma de trabalhar e ocorreram 

mudanças tanto na organização quanto nas posturas das novas gerações face ao 

trabalho e à relação com o meio ambiente. Nesta etapa, no país, as mulheres 

representam 40% da população ativa. 

  Levando em conta a inscrição dos materiais analisados no quadro local e 

temporal acima esboçado, passamos a apresentar as conclusões desta pesquisa 

sobre as representações dos contextos e atividades laborais neles inscritas, 

retomando o fio das questões da pesquisa.    

 

a) Que contextos de trabalho são representados nos textos analisados? 

 

 Em relação às representações dos contextos de trabalho que emergem dos 

textos dos materiais didáticos de PBE analisados, pode-se dizer que, em todas as 

obras examinadas, o trabalho é representado quase que exclusivamente em 

contextos urbanos das regiões sudeste e sul do Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro e 

Porto Alegre). São raras as menções ao trabalho em outras regiões e no espaço 

rural.  

  Observando, na linha do tempo, essas representações do universo laboral 

contidas nos materiais analisados, vemos, no manual dos anos 40, concentração de 

representações do trabalho em contexto comercial, presença também registrada, 

porém em menor escala, nos manuais dos anos 50 e 70. Já na obra publicada no 

final dos anos 90, o destaque é para o trabalho em contexto empresarial. No manual 

dos anos 80, não há concentração de representações de trabalho em um 

determinado contexto.     

  No livro de Töpker, que retrata São Paulo nos anos 40 e em acelerado 

processo de urbanização, o predomínio das representações do trabalho em contexto 

comercial reflete o crescimento, naquele espaço e tempo, do número de 

estabelecimentos de pequeno e médio porte, com destaque para o setor varejista, 

alimentado pelos produtos da indústria em expansão. No manual não encontramos, 

contudo, alusões ao contexto de trabalho fabril. Na outra ponta da linha do tempo 

apresentada nesta pesquisa, nos anos 90, o livro de Ponce e colaboradoras, 

também editado em São Paulo, focaliza preferencialmente o trabalho em contexto 
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empresarial, em grandes centros urbanos, em tempos de globalização, de internet e 

de entrada de muitas empresas estrangeiras no país.  

  Focalizando, nos manuais analisados o espaço da casa como um contexto de 

trabalho, nele encontramos representados, nos textos verbais do livro dos anos 40, 

serviços de empregadas domésticas (com utilização, inclusive, de eletrodomésticos), 

e de determinados ofícios, como o de costureira e o de sapateiro, exercidos pelos 

trabalhadores em seus próprios domicílios. Nos materiais das décadas de 50 e 70, 

desaparecem as representações desses dois tipos de trabalho no contexto 

doméstico, ressurgindo posteriormente as menções a empregadas domésticas nos 

livros dos anos 80 e 90. Neste último manual, em textos multimodais, o espaço 

interno da casa aparece como uma extensão do espaço laboral externo, com novas 

formas de representação do trabalho em domicílio, registrado em textos verbais e 

não verbais que mostram profissionais desenvolvendo tarefas em seus home offices.     

  O espaço urbano externo também é representado como contexto de trabalho, 

sendo mais visível nos materiais dos anos 40, 50, 70 e 80, que focalizam, mais 

especificamente, avenidas, ruas e praias em três grandes cidades brasileiras: São 

Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro.  

  Em São Paulo, o trabalho no contexto das feiras livres é representado em 

textos verbais dos livros didáticos dos anos 40, 70, que focalizam especificamente o 

tema. Na primeira obra, o trabalho no espaço da feira livre, abordado em três textos 

consecutivos, recebe destaque maior que na segunda, havendo inclusive 

observações da autora que implicam aspectos desse contexto de trabalho 

relacionados ao plano social e cultural. Registre-se também que, embora muito 

brevemente, o trabalho na feira livre é mencionado no material editado nos anos 90, 

embora nele não mereça texto específico.    

  Em textos verbais do manual dos anos 50, no espaço externo das ruas e 

avenidas de Porto Alegre, é representado, em algumas lições, o contexto de 

trabalho dos condutores de veículos, refletindo a diversificação do transporte de 

massa nas cidades brasileiras, em uma época com registro de desenvolvimento da 

indústria de automotores e de modernização dos grandes centros urbanos 

brasileiros.    

  Nos textos verbais, não verbais e multimodais da obra publicada, nos anos 

80, no Rio de Janeiro, as situações de comunicação se desenvolvem em variados 

espaços da cidade, sem concentração de representações de trabalho em 
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determinados contextos. Destaca-se, todavia, em alguns poucos textos, a presença 

da praia como contexto de trabalho, por vezes no quadro da informalidade resultante 

da redução da oferta de empregos nessa década.  

 

b) Que tipos de atividades laborais são representadas nos textos analisados? Quais 

o perfis dos trabalhadores neles configurados (sexo, faixa etária, classe social, grau 

de letramento presumido)? Há estereótipos na representação desses perfis?  

 

  No manual dos anos 40, de autoria de Töpker, são representadas atividades 

desenvolvidas principalmente em São Paulo, concentradas sobretudo no comércio e 

em serviços, setores econômicos que, então, mostravam-se em crescimento, 

gerando novos empregos e ratificando o poder de compra da população. No 

comércio, as atividades representadas privilegiam as áreas de alimentação e 

vestuário e, no que diz respeito à prestação de serviços, há representações 

daqueles de escritório, saúde, moda/beleza, finanças e “em domicílio” (costureira, 

sapateiro e domésticas).  

  Nos textos predominantemente verbais do manual cuja primeira edição foi nos 

anos 50, em Porto Alegre, as atividades laborais representadas também se 

inscrevem em um quadro de modernização e aquecimento do setor de serviços e de 

comércio e também de ascensão do poder de compra da classe média urbana. Além 

das atividades de serviços representadas no manual de Töpker (excetuando-se o 

último tipo de serviço mencionado no parágrafo anterior), estão configuradas na obra 

de Marchant várias atividades diferentes relacionadas com as áreas de 

comunicação, transportes, turismo e educação.  

  Nos textos verbais, não verbais e multimodais do material de Behar, publicado 

em 1970, há representações de atividades nas áreas de comércio e de prestação de 

serviços encontradas no manual dos anos 50. Entre as atividades de comércio, há 

inclusão daquela de venda de material fotográfico e, entre as de prestação de 

serviços, observa-se a inserção de atividades de manutenção de automóveis e 

conserto de relógios. Além de atividades na área de comércio e serviços, destacam-

se outras, como as da área de transportes (com maior representação que no 

material de 50) e as relativas às forças armadas, o que deixa entrever a marca de 

seu tempo – o dos governos militares.   
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  Nos textos verbais e não verbais e multimodais do livro didático publicado nos 

anos 80, as representações das atividades relacionadas ao comércio se reduzem e 

as referentes a serviços se mantêm, destacando-se nesse grupo a introdução de 

representações de atividades da área de informação, informática, energia, 

atendimento ao público e a intensificação das representações de serviços 

relacionadas à segurança e ao ambiente doméstico. Encontram-se ainda 

representações de trabalho informal, recurso frequente na época para contornar a 

crise então existente.   

  Nos textos verbais, não verbais e multimodais do manual dos anos 90, a 

novidade em relação às atividades é sua concentração no contexto empresarial das 

regiões sudeste e sul. Empresários/as, diretores/as de empresa, funcionários/as de 

diferentes setores e níveis são representados em ambientes e situações como 

escritórios, fábricas, entrevistas, treinamentos, estágios, palestras e eventos. As 

representações de atividades em contextos comerciais são em número mais 

reduzido, porém as representações de atividades relativas a serviços, privados e 

públicos, são numerosas. No material de Ponce e colaboradoras (1999), registram-

se atividades da vida moderna como as de paramédicos, administradores 

hospitalares, operadores de telemarketing). Acrescente-se que, em Bem-Vindo!, 

entre as atividades profissionais existentes há mais tempo no mercado de trabalho e 

cujas representações já foram encontradas em materiais das décadas anteriores, 

destacam-se as da área da medicina e da engenharia (com especializações), da 

educação e da segurança pública. Atividades na área das artes, da literatura e do 

esporte profissional  também são focalizadas na obra. Em contexto não-urbano de 

outras regiões, há registro de representações, em textos verbais e não verbais de 

Bem-Vindo!,  de algumas poucas atividades relacionadas à agricultura, pesca, 

criação e gado e também de atividades extrativistas.  

  Observando-se, na linha do tempo, o conjunto de textos das obras 

analisadas, tentando delinear os perfis dos personagens representados em  

atividades de trabalho,  constata-se que predominam personagens masculinos, de 

classe média (alta e baixa). Registre-se, entretanto, dos anos 40 aos anos 90, a 

presença crescente de representações de personagens do sexo feminino, por vezes 

marcadas por estereótipos de gênero.   

A questão do gênero na divisão do trabalho aparece muito marcada nos 

textos dos três primeiros manuais, porém modificações já podem ser observadas 
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nos textos dos manuais da década de 80. No material do final da década de 90, a 

marca do gênero na divisão do trabalho não se encontra mais tão evidente.   

  No conjunto dos textos de todos os materiais analisados, entre os 

personagens representados em atividades laborais, predominam homens adultos, 

de classe média, brancos (item só possível de ser avaliado em ilustrações coloridas 

presentes nas capas de Behar e Ramalhete e na totalidade da obra Bem-Vindo!). O 

grau de instrução presumido para as atividades desenvolvidas por esses 

personagens representados nos livros varia de acordo com a época da edição do 

manual. A maior parte dos personagens representados nos manuais mais antigos 

exercem atividades que implicariam grau de instrução básico ou médio. Por outro 

lado, parte significativa daqueles representados nos manuais mais recentes já 

desenvolve atividades compatíveis com estudos de nível superior. Há personagens 

representados como menores do sexo masculino e de classe pobre que 

desenvolvem atividades que não exigem letramento – carregadores (década de 40 e 

de 80), e engraxates (década de 80). Constata-se ainda, no material dos anos 40, a 

representação de outros jovens do sexo masculino e de classe média que se 

preparam para realizar, no futuro, um curso superior.  

  O perfil das trabalhadoras do sexo feminino se altera fortemente na sucessão 

dos materiais. No dois materiais iniciais, o de Töpker e o de Marchant, as esferas 

principais das atividades dos personagens femininos são os trabalhos domésticos, 

as vendas e a prestação de serviços relacionados a  vestuário e beleza para as 

personagens principais (identificadas como Sra. Prado e Amélia Terra, 

respectivamente), representadas como donas de casa da classe média urbana, em 

ascensão naqueles períodos. Nesses dois manuais, as mulheres também surgem 

em atividades de trabalho em ambientes de escritórios e do setor de educação. O 

grau de letramento presumido para o desenvolvimento das atividades femininas 

representadas nos manuais desse período é o de ensino básico e médio, mas, no 

livro de Marchant, há dois textos que apontam para um grau superior (cartas 

dirigidas a mulheres que desempenham atividades de professora universitária e 

autora de material didático).        

  Em Behar (1970), sobretudo nos textos não verbais e multimodais, as 

personagens femininas representadas são fortemente marcadas por estereótipos de 

gênero. Os textos do livro desse autor estrangeiro representam as mulheres 

brasileiras de forma extremamente sexista e preconceituosa, mostrando-as nuas, 
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seminuas ou com roupas decotadas e curtas que deixam entrever suas formas 

curvilíneas. Além disso, frequentemente atribuem-lhes falas que as mostram como 

interessadas, para seu sustento, não no trabalho, mas no dinheiro dos personagens 

masculinos. Mesmo nas raras vezes em que  são representadas em situação de 

trabalho, por exemplo, como vendedora, professora, ou aeromoça, são 

apresentadas em trajes sumários, comportamentos inadequados  e como objeto de 

desejo de algum personagem do sexo masculino.   

  Na obra de Ramalhete (1984), nos textos verbais, não verbais e multimodais, 

as personagens femininas, além de serem representadas na esfera doméstica como 

donas de casa e empregadas domésticas, também são frequentemente mostradas, 

atuando em contextos externos de trabalho, em profissões que implicam letramento, 

como funcionárias públicas, escritoras e enfermeiras.  Na capa do livro também está 

representada uma mulher de classe pobre em atividade: uma lavadeira com sua 

trouxa de roupa na cabeça e levando uma criança pela mão. Neste livro da década 

de 80, há ainda personagens jovens do sexo feminino que dizem estar se 

preparando para o vestibular, em medicina e odontologia, carreiras que, em épocas 

anteriores, eram redutos exclusivos dos homens.   

  Nos textos verbais, não verbais e multimodais de Bem-Vindo!, registram-se 

novas representações de personagens femininos em atividade laboral, compatíveis 

com o universo do trabalho do final dos anos 90.  Personagens apresentadas como 

psicóloga, médica, repórter, representante comercial, empresária, diretora de 

empresa, escritora, cantora, passam a figurar ao lado de outras que já haviam sido 

representadas em materiais elaborados em décadas anteriores, como domésticas, 

sacoleiras, garçonetes, secretárias, recepcionistas, cabeleireiras.  

  Observadas no conjunto das obras e na linha do tempo, as representações de 

personagens femininos em atividades laborais mostram uma visível transformação. 

Configuradas, nos anos 40, em um quadro de atividades predominantemente 

domésticas, mal remuneradas ou não remuneradas e que não implicavam 

escolaridade maior, as personagens femininas surgem, nos anos 90, em um cenário 

que engloba cargos e profissões em diferentes contextos de trabalho, compatíveis, 

na sociedade brasileira, com maior remuneração, grau de letramento e prestígio. 

  Nos olhares de autores de ambos os sexos, nativos ou não, foram 

configurados, nesses materiais elaborados ao longo de seis décadas, diferentes 

visões do trabalho e dos trabalhadores em nossa sociedade, representados em 
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diversos contextos e atividades. Esses olhares configuradores de representações 

foram perpassados por vivências pessoais, conhecimentos de mundo, perspectivas 

culturais e políticas, concepções linguísticas e pedagógicas e, finalmente, pelo 

objetivo de cada autor com a elaboração de sua obra, destinada a estrangeiros que, 

com perfis diferenciados, em distintos espaços e determinadas épocas, nela 

encontraram insumos para construir e reconstruir suas próprias representações da 

língua e cultura do Brasil.  

  Nas obras de Marchant (1969) e principalmente na de Ponce e colaboradoras 

(1999), em textos que contemplam alguma dimensão do trabalho na sociedade 

brasileira, pudemos entrever, nas representações configuradas pelos olhares das 

autoras, a percepção de nossa população como inclusiva – o eu e o outro 

(estrangeiro ou migrante de pontos diferentes do Brasil) atuando articulados.  

  Ainda em relação à autoria, duas observações importantes. Na obra de 

Behar, a constatação de um olhar masculino, estrangeiro e sexista perpassa as 

representações da mulher brasileira no universo do trabalho e fora dele. Na obra de 

Ramalhete, a percepção de um olhar feminino, nativo e projetado do espaço do Rio 

de Janeiro, mais aberto e solto, que representa o trabalho lado a lado com o lazer, 

posicionando-se criticamente diante da sociedade que integra e representa com 

consciência de suas disparidades, desorganização, inoperância, mas também de 

suas potencialidades.         

   Nos textos dos materiais analisados, que se destinam a ensinar a língua e a 

cultura do Brasil a estrangeiros, nós brasileiros, de uma forma geral, não somos 

representados de forma estereotipada, como se vivêssemos em uma eterna festa, 

em um constante ócio, somos configurados no universo de nossas atividades 

cotidianas, que fundamentam o ser social em sua árdua luta diária para posicionar-

se, sentir-se livre e ser portador de direitos e de voz.  
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                                    Anexo A 

 
 
 
 
 

                                        12ª LIÇÃO 

                                                  A  feira 
                                          (Conclusão) 

       A feira começa às sete horas da manha e acaba às onze horas. As 

ruas perto da feira estão cheias de auto-caminhões e carroças, nos quais 

os vendedores trazem os seus artigos à feira e levam-nos outra vez para 

casa.Como os vendedores são pobres, trazem consigo seus filhinhos à 

feira, pondo-os ao lado das barracas, dentro de caixas de madeira. 

Quando o tempo está bom, todos os vendedores estão de cara alegre, mas 

quando chove, todos estão desanimados e tristes, porque não só não 

vendem quase nada, como também ficam molhados,e, muitas vêzes 

apanham um resfriado ou até ficam doentes. Além disso os seus artigos 

ainda se estragam. A Srª. Prado sempre faz muitas compras na feira e 

volta muito satisfeita para casa, seus filhos ainda estão mais contentes, 

quando sua mãe volta, porque estão ansiosos por ver o que sua mãe 

trouxe da feira. 
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                                   Anexo B 
 
 

                                                       21ª LIÇÃO 

 
                                       PERGUNTAS E RESPOSTAS  

  

                                                   Na loja de calçados 

 

Caixeiro:  O que deseja, minha Senhora? 

Srª Prado: Faça o favor de mostrar-me um par de sapatos prêtos, fôrma bem 

moderna, com salto baixo. 

Caixeiro: Que número a Sr.ª calça? 

Sr.ª Prado: Número 37. 

Caixeiro: Tenho aqui um par muito bom, muito forte, muito barato e da última 

moda. 

Sr.ª Prado: Quanto custa? 

Caixeiro: 50 cruzeiros. 

Sr.ª Prado: O quê? 50 cruzeiros? Não, Senhor, isso é muito caro. 

Caixeiro: Pelo contrário, minha Senhora, é um preço muito baixo, êstes sapatos 

são de primeira qualidade. A Sr.ª deve saber que o couro subiu muito e ainda vai 

subir mais. 

Sr.ª Prado: Então faça ao menos um pequeno abatimento, porque sou freguesa 

antiga da casa. 

Caixeiro: Não é possível, minha Senhora, temos preços fixos, e não podemos 

abaixar nem um tostão. 

Sr.ª Prado: Bem, fico com os sapatos, mas fique sabendo, que o Sr. é muito 

careiro. 

Caixeiro: Pelo contrário, a nossa casa é a casa de calçados mais barateira. 

Sr.ª Prado: Está bom, escreva o talão, por favor, eu quero logo pagar na caixa. 
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                                    Anexo C 

 
 

                                             34ª LIÇÃO 

 
                          A sala de estar e os terraços da 

                                 residência do Sr. Prado 

 

       A sala de estar do Sr.Prado ficou muito bem mobiliada. O Sr. Prado 

comprou móveis novos. A mobília consiste em um sofá estofado de velu- 

do,uma mesa redonda, algumas poltronas estofadas de couro, algumas ca- 

deiras e um piano. A Sr.ª Prado, que gosta de pintar e de bordar, fêz  almo- 

fadas lindas,umas bordadas e outras pintadas a óleo, para as poltronas e 

 o sofá. O assoalho está coberto de um tapête muito elegante. As paredes 

foram bem empapeladas. A Sr.ª Prado gosta mais de paredes pintadas a 

óleo, mas seu marido não quis Gastar tanto dinheiro. A sala de estar tem três 

janelas e duas portas com bonitos reposteiros, cortinas e ricos estores. O te- 

to (fôrro) é pintado de cinza claro; no meio está dependurado um lustre de 

grande valor. Nas paredes se acham alguns quadros com elegantes 

molduras, um relógio de parede e um espelho de cristal. Para enfeitar mais a 

sala de estar, o Sr. Prado comprou uma coluna de mármore, uma estatueta 

de bronze, dois jarrões, alguns vasos e bibelôs finíssimos. Diante do piano 

se acha um môcho ou uma cadeira de piano, ao lado está uma estante cheia 

de músicas e no assoalho uma pele de tigre. Tôda a família gosta muito de 

música. Tôdas as noites tocam piano, violino e bandolim, ou tocam a quatro 

mãos, ou cantam. O Sr. Prado comprou uma enceradeira elétrica e um 

aspirador elétrico. A arrumadeira está muito contente, porque agora poupa 

muito tempo, e, quase não precisa mais de vassouras, espanadores, escôvas, 

escovão e panos para fazer a limpeza da casa. A sala de estar dá para um 

grande terraço. A Sr.ª Prado ganhou no dia de seus anos (aniversário) que 

foi ontem, um grupo de junco, composto de quatro peças: um sofá, duas 

poltronas e uma mesa. No terraço puseram muitos vasos com plantas: 

begônias, avencas, gerânios, palmeiras. Quando está fazendo muito calor, a 

família toma suas refeições no terraço. Atrás da casa há um outro terraço 

com móveis de vime. 

 

          Nota: Nesta lição empregam-se os termos estore e bibelô, o primeiro 

é do inglês e o segundo é do francês, ambos são de uso corrente no país. 
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                                           Anexo D 
 

                                                                   37ª LIÇÃO 

 

                                        O escritório do Sr. Prado 

 

 

      O Sr. Prado tem no centro da cidade uma grande casa de Importação e 

Exportação, com um escritório muito bem montado. O Sr. Prado precisa de 

muitos empregados, tem um perito-contador, um guarda-livros, um 

correspondente, um vendedor, um auxiliar de escritório, uma secretária, uma 

dactilógrafa, uma caixa, um esteno-dactilógrafo (taquígrafo, estenógrafo), um 

cobrador, um aprendiz, um menino para todos os serviços e um porteiro. Cada 

empregado tem uma boa escrivaninha e uma cadeira giratória. O aprendiz e o 

menino têm uma pequena carteira, uma espécie de carteira escolar.Cada 

empregado tem a sua máquina de escrever, duas dessas máquinas são portáteis. A 

escrivaninha do Sr.Prado é uma escrivaninha americana, grande, com várias 

gavetas e escaninhos e tampa corrediça. Sobre a escrivaninha acham-se um 

elegante tinteiro de mármore com dois depositórios, diversos lápis, algumas 

canetas, borrachas, um limpa-penas, um berço, uma pasta de escrever, uma 

balança para cartas, o código, um telefone, alguns blocos de papel, papel almaço, 

cartas, contas, um furador, um carimbo, uma caixa com percevejos, uma régua, 

jornais, o Diário Oficial e algumas revistas. Além das canetas e dos lápis sôbre a 

escrivaninha, o Sr. Prado ainda traz sempre no seu bôlso uma caneta-tinteiro e 

uma lapiseira.No escritório há diversas máquinas, que facilitam muito o serviço, 

como duas máquinas de calcular (máquinas calculadoras), uma manual e outra 

elétrica, uma máquina de somar, uma máquina de contabilidade, inteiramente 

elétrica, uma máquina de endereçar, uma máquina registradora e um copiador. Os 

diferentes livros da escrituração mercantil, que é por partidas dobradas e não por 

partidas simples, são: O borrador, em que as operações são escritas dia a dia, e 

que serve de base à escrituração mercantil. O diário, em que o comerciante 

inscreve as operações. O razão (livro, razão) é o livro em que o comerciante faz a 

escrituração dos seus créditos e débitos. O caixa é o livro em que se registram as 

entradas e saídas de fundos. No livro de balanço inscrevem-se as mercadorias 

existentes para estabelecer os ganhos e as perdas. Perto da escrivaninha do Sr. 

Prado acha-se um cofre forte de aço à prova de fogo e arrombamentos., para 

guardar dinheiro e documentos de valor. O Sr. Prado também tem um arquivo de 

aço para guardar os diferentes livros de escrituração mercantil, um fichário, 

muitas cadeiras, poltronas, armários, bancos, estantes para livros, um balcão, uma 

escada portátil e uma cesta para papel. Nas paredes do escritório estão 

dependurados dois relógios, algumas folhinhas e mapas, muitos cartazes, placas e 

várias pinturas de fino gôsto. As portas da casa comercial são de aço ondulado, 

muito fortes e resistentes, para que os ladrões (gatunos) não possam arrombar a 

porta da rua ou a dos fundos e... roubar tudo que lhes convier. 
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