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Introdução

As vivências cotidianas em sociedade não deixam
qualquer dúvida sobre a relevância da linguagem como 
instrumento das relações humanas. Partindo da 
proposição de que a linguagem ocorre de forma 
espontânea, o ato de falar revela-se como uma 
atividade natural, inerente ao ser humano. No entanto,
deve ser compreendida no seu universo social e 
cultural.

Partindo da concepção de que as diversas produções 
humanas criadas em diferentes contextos sociais podem 
ser consideradas como documentos históricos este 
projeto tem como finalidade analisar a história do 
gênero jornalístico carta de leitor, enfatizando a 
percepção dos sujeitos-autores sobre a modernização 
de Recife, as representações sociais no século XIX e as 
possíveis transposições dessa abordagem para o ensino.
É preciso ressaltar que a pesquisa encontra-se em fase 
inicial de execução.

Segundo a reflexão bakhtiniana, apresentada por
Brait [1], o ensinar e o aprender passam 
necessariamente pelo sujeito, por meio do qual o 
enunciado é modulado para os contextos social, 
histórico, cultural e ideológico. Esse postulado justifica 
o interesse em verificar a relação entre as vozes dos 
leitores veiculadas pelos jornais e o tema da 
modernização de Recife no contexto do século XIX.

No decorrer da primeira metade desse século, a 
cidade de Recife foi inserida na perspectiva 
progressista por meio das reformulações dos espaços 
urbanos e da introdução de novos hábitos culturais. O 
processo de modernização da cidade de Recife 
influenciou as mudanças socioculturais e lingüísticas.
Nesse período de grandes transformações sociais, o 
jornal proporcionou a circulação de informações, 
introduzindo novos conceitos. Os sujeitos-autores do 
gênero carta de leitor faziam e fazem uso da imprensa 
para expor as suas percepções acerca da dinâmica do 
contexto social no qual estão inseridos.

Para Pesavento [4], as representações podem ser 
compreendidas como as formas que os homens criam 
para atribuir um sentido ao mundo. Desse modo, 
entender a linguagem como uma forma de 
representação social é considerar que as representações 
sociais se manifestam em palavras que devem ser 
analisadas de acordo com o contexto social, no qual se 
configuram os comportamentos sociais.

É nesse sentido que, considerando os contextos de 
produção e de elaboração das cartas de leitor, 
pretende-se analisar a historicidade dessa tradição 
discursiva, considerando seus traços linguísticos-
discursivos e, por meio desses traços, compreender as 
significações sociais dos textos sob a ótica dos sujeitos-
autores no processo de modernização do Recife. Para 
isso são tomadas como base a teoria das Tradições 
Discursivas e a História Cultural.

Para responder a essa questão, a graduanda em 
Licenciatura Plena em História e as professoras Drª.
Valéria Severina Gomes e Drª. Mari Noeli Kiehl 
Iapechino tem levantado materiais bibliográficos e 
coletado dados, buscando analisar e compreender as 
representações sociais através dos textos.

Material e métodos

 Quanto aos aspectos teórico-metodológicos, utilizar-
se-ão, nesta pesquisa, conceitos da História Cultural, 
visando a compreender a linguagem como 
representação social, e da Tradição Discursiva, 
atrelando-se, com o diálogo entre História e 
Lingüística, a investigação histórica do gênero à da 
linguagem, conforme Kabatek [3].

Pretende-se realizar um levantamento 
historiográfico do período pesquisado.  Nele as leituras 
terão como função propiciar um maior conhecimento 
da temática e do contexto estudado. Para esse 
levantamento, serão realizadas visitas regulares às 
bibliotecas públicas e privadas.

Os textos que constituem o corpus desta pesquisa 
são cartas do leitor. A coleta tem como referência



versões atuais desse gênero em circulação, para 
auxiliarem na identificação dos textos que 
correspondam às versões fundadoras das cartas de 
leitor oitocentistas. Assim, a coleta seguirá um curso 
retrospectivo. Serão coletados e analisados 100 textos: 
80 do século XIX; 10 do século XX; e 10 do século 
XXI. Os textos pertencem a jornais pernambucanos 
diversos: Diario de Pernambuco, A Carranca, O Paiz, 
O Progressista, A Provincia, Jornal do Recife, A 
Quotidiana Fidedigna, O Capibaribe,O Argos 
Pernambucano, O Liberal, O Carapuceiro e Jornal do 
Commercio.

A coleta desses textos será realizada no setor de 
microfilmagem da Fundação Joaquim Nabuco. Os 
textos coletados serão utilizados para formar um banco 
de dados para a pesquisa, com o objetivo de preservar 
as informações históricas sobre o patrimônio histórico e 
imaterial do Estado de Pernambuco. Na transcrição, 
será conservada a originalidade dos textos e serão 
seguidas as notações de ordem filológica organizadas 
por Guedes & Berlink [2]. A última etapa sistemática 
será a análise descritiva e interpretativa dos dados e a
transposição para o ensino.

Essas são algumas etapas metodológicas a serem 
desenvolvidas no decorrer das atividades de estudo e 
de pesquisa sobre o tema, que tiveram início em agosto 
de 2009. 

Resultados e Discussões

O trabalho encontra-se em estágio inicial. Têm-se, 
neste momento, coletado materiais para leitura, visando 
ao aprofundamento teórico do período pesquisado.

De acordo com a proposta da Bolsa de Iniciação 
Científica- PIBIC/FACEP/CNPq, procurar-se-á, com 
esta pesquisa, contribuir para o desenvolvimento do 
Estado de Pernambuco, promovendo conhecimento 
acerca das dimensões históricas e sociais da tradição 
discursiva carta de leitor, considerando a forma como 
os cidadãos viam, entendiam e reagiam à modernização 
do Recife e suas respectivas representações sociais. 
Além disso, buscar-se-á transpor os dados obtidos 
durante a pesquisa para o ensino. 

Dessa forma, o tema desta investigação afeta a 
convivência em uma época cuja expectativa volta-se 
para a construção de novas formas coerentes de 
promover a socialização entre os indivíduos, buscando 
atingir melhores condições de vida em um território 
diversificado em termos de tradições discursivo-
culturais.

Os documentos são fundamentais para a produção do 
conhecimento histórico. O jornal pode ser utilizado 
como fonte de análise e compreensão de diferentes 
realidades sociais e culturais. O estudo dos gêneros 
jornalísticos torna-se relevante para a educação, uma 
vez que atua na formação do cidadão crítico. O uso do 

jornal, com ênfase na análise das cartas de leitor, é um 
proveitoso recurso a ser explorado nessa perspectiva de 
trabalho.

O ensino de História pode favorecer a formação de 
um cidadão atuante na participação social e política e,
assim, desenvolver atividades críticas diante da 
realidade social. Portanto, a proposta educacional 
direcionada para a cidadania propõe que as 
problemáticas sociais do passado e do presente sejam 
apresentadas para reflexão dos alunos, valorizando o 
discente como um sujeito ativo no processo ensino-
aprendizagem.
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