
INTERPRETAÇÃO NA EJA: RELAÇÃO DO SUJEITO LEITOR COM O TEXTO 

 

 Soeli Aparecida Rossi de Arruda
1
 

soeliarossi@hotmail.com 

soeli.rossi@gmail.com 
2 

 

A análise de discurso não pretende se instituir em 
especialista da interpretação, dominando “o” sentido dos 
textos, mas somente construir procedimentos expondo o 
olhar leitor a níveis opacos à ação estratégica de um sujeito 
... a questão crucial é construir interpretações sem jamais 
neutralizá-las nem no ‘não-importa-o-quê’ de um discurso 
sobre o discurso, nem em um espaço lógico estabilizado 
com pretensão universal. 

Michêl Pêcheux  

I - Introdução 

 Este artigo se refere a uma prática de leitura desenvolvida na Escola Estadual 

“Professor Milton Marques Curvo” em Cáceres. Nossos objetivos são levantar como a letra da 

música “Chuva Suor e Cerveja” de Caetano Veloso pode evocar diferentes interpretações 

pelos(as) alunos(as) da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio; compreender como os 

sentidos se constituem na leitura, quando não há articulação do contexto sócio-histórico. Assim, a 

análise dos dados coletados terá como base a Análise do Discurso – AD de linha francesa na 

conceituação de Pêcheux, Orlandi, entre outros autores. 

Nesse entendimento, uma música tem a capacidade de evocar uma multiplicidade de 

sentidos e esta capacidade joga com várias possibilidades de interpretação, a polissemia. Pois, 

temos nos deparado com questionamentos de alunos(as) do Ensino Médio que dizem que querem 

aprender a interpretar, outros que dizem que não vêem o que os   colegas vêem no texto, aquele  

proposto para interpretação. Assim, tomamos como ponto de partida tais inquietações para 

refletir sobre a prática de leitura em sala de aula. 

 Em acordo o filósofo Michel Pêcheux, fundador da Análise do Discurso de linha 

francesa, “no discurso há sempre um discurso outro”, função da relação de todo dizer com a 

ideologia (com a exterioridade, com o interdiscurso). “o dizer logo, nunca é só um. É dessa 

ordem que trata a análise de discurso” (Orlandi, 1997, p.11). Daí deduz-se que o sentido não está 

no contexto, mas se constituí na relação do sujeito com o texto. Portanto, sujeito e sentido se 

constituem mutuamente, a partir da ideologia e do momento histórico vivido. 

É através da capacidade de simbolizar que os sujeitos compreendem os símbolos que 

precisam ser interpretados para se chegar ao significado do objeto, ou seja, a realidade precisa ser 

compreendida de diferentes maneiras. Isso torna o pensamento simbólico capaz de reconstruir os 
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elementos da realidade e os conceituar de forma interpretativa. Nos apontamentos de Orlandi 

(1996, p. 121) “os efeitos de sentidos são produzidos por mecanismos tais como o dos registros, o 

dos tipos de discurso sem esquecer o fato de que o lugar dos interlocutores significa”.  

No jogo propiciado pela linguagem há dois processos importantes que são 

apresentados por Orlandi (1999): o parafrástico e o polissêmico. O processo parafrástico é aquele 

pelo qual, em todo dizer há sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória. A paráfrase 

representa assim o retorno aos mesmos espaços do dizer. Portanto, a paráfrase está do lado da 

estabilização. Ao passo que na polissemia, o que temos é deslocamento, ruptura de processos de 

significação que permite o equívoco, ou diferentes interpretações. 

II – Relações Pedagógicas no Trabalho com o Texto 

A relação de ensino-aprendizagem entre professor(a)/aluno(a) parece se constituir de 

forma “ilusória”. Em várias circunstâncias a tarefa de ensinar adquire algumas características (é 

linear, unilateral, estática) porque, do lugar em que o(a) professor(a) se coloca (e, é colocado), 

ele(a) se apodera (não se apropria) do conhecimento científico; pensa que possui o conhecimento 

verdadeiro e que sua tarefa é precisamente dar o conhecimento ao(a) aluno(a); do que resulta no 

condicionamento destes através da transmissão do conhecimento. 

Daí a “ilusão” do(a) professor(a) achar que está ensinando alguma coisa, e que o(a) 

aluno(a) está aprendendo. Resultando naquele famoso chavão “o(a) professor(a) finge que ensina 

e o(a) aluno(a) finge que aprende”. Dentro dessa reflexão, deve-se levar em conta aquilo que o(a) 

aluno(a) já sabe. Para tanto, a metodologia com o(a) jovem e adulto, da modalidade EJA, deve 

ser coerente, refletido, (re)elaborado, no processo de interação social, para se constituir em 

conhecimento. Caso contrário, o(a) aluno(a) não aprende, podendo apresentar um comportamento 

condicionado, baseado na memória superficial. 

O(a) professor(a) deve ser aquele que viabiliza as situações para instigar os(as) 

alunos(as) a formarem um arquivo considerável, permitindo-lhes que constatem os significados, a 

partir do lugar próprio da ordem do simbólico, chamado lugar de interpretação. Nesse processo 

aberto e partilhado a leitura não se constitui em mera repetição ou adivinhação de significados e, 

os(as) alunos(as) são levados à condição de sujeito. Portanto, o(a) professor(a) consciente de seu 

papel de facilitador(a) de aprendizagem, passa a ouvir o que os(as) aprendizes têm a dizer sobre 

os jogos de sentidos do texto, aprende com eles(as),  no processo ensino-aprendizagem, a 

apresentar novos significados, a interpretar. 

Dessa forma, o(a) professor(a) com uma postura ética e competente deverá alcançar 

os objetivos propostos pela análise do discurso, desenvolvendo um trabalho pedagógico bem 

conduzido. É necessário observar, contudo, que não se trata da aplicação da AD como um objeto 

de reflexão pedagógica, mas a partir da reflexão sobre os princípios teóricos e metodológicos da 

análise do discurso - AD, pensar as relações pedagógicas. 

III – Múltiplos Sentidos na Interpretação 



Em face aos objetivos traçados, faz-se necessário a realização da pesquisa de campo 

para se obter os dados a serem analisados. A qual foi realizada em sala de aula com alunos do 

Ensino Médio, na Escola Estadual “Professor Milton Marques Curvo”, período noturno. Para 

refletir sobre os gestos de interpretação de alunos(as) da Educação de Jovens e Adultos – EJA. O 

gênero discursivo indicado para interpretação uma música intitulada “Chuva Suor e Cerveja” de 

Caetano Veloso, na qual ele busca retratar o carnaval baiano durante os anos 70:  

 
 
CHUVA SUOR E CERVEJA 

Não se perca de mim 
Não se esqueça de mim 
Não desapareça 
A chuva tá caindo 
E quando a chuva começa 
Eu acabo de perder a cabeça 
 
Não saia do meu lado 
Segure o meu pierrô molhado 
E vamos embora ladeira abaixo 
acho 
que a chuva ajuda a gente a se ver 
venha 
veja 
deixa 
beija 
seja 
o que Deus quiser 
 
A gente se embala 
se embora 
se embola 
Só pára na porta da igreja 
 
A gente se olha 
Se beija se molha 
De chuva suor e cerveja 

                    (Caetano Veloso)3  

 

O trabalho iniciou-se, com a sugestão de leitura, no mês de fevereiro, período do 

carnaval. Não foram apresentados muitos dados (interdiscursivos) sobre o texto, apenas sugeriu-

se a leitura em voz alta e que respondessem: “o que você interpreta da música “Chuva Suor e 

Cerveja” de Caetano Veloso? Depois de respondidas as questões, os(as) alunos(as), jovens e 

adultos da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio, leram em voz alta para os colegas as 

respostas dadas à pergunta. Em seguida, a professora pesquisadora solicitou-lhes autorização para 

utilizar as respostas deles(as) em uma análise reflexiva e automaticamente todos(as) 

concordaram. 

Após a socialização das respostas, organizou-se um debate sobre as diferentes 

interpretações. É importante salientar que o debate foi instigante, pois todos participaram 

animadamente e discutiram os novos sentidos atribuídos. Em seguida, foram apresentados à 

turma os enunciados produzidos pelos(as) alunos(as) que revelavam diferentes interpretações e 
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múltiplos sentidos. Em relação à análise da música, enquanto texto interpretativo, os(as) 

alunos(as) revelaram o perfil do(a)  leitor(a) presente no espaço escolar. Vejamos alguns recortes 

das interpretações apresentadas: 

 

 “... devido a tanta chuva suor e cerveja, ela acabou perdendo a cabeça, segura seu 

cachorro molhado...” (aluno A). 

 

É interessante perceber a interpretação do aluno A para o termo “pierrô”, na música 

“Chuva Suor e Cerveja” de Caetano Veloso, como “cachorro molhado”. São ocorrências como 

esta, que do ponto de vista do(a) professor(a) não tem explicações “lógicas” e muitas vezes são 

entendidas como “incapacidade”, “desleixo” ou “falta de atenção do(a) aluno(a)”. Dessa maneira, 

é preciso refletir as condições de interpretação e conhecimento que o levaram a interpretar de tal 

maneira. Vejamos como a palavra “pierrô” provoca um efeito de sentido que toca diretamente na 

questão da polissemia, a qual permite jogar com equívoco, produzindo uma significação 

imprevisível.  

A letra da música “Chuva Suor e Cerveja” de Caetano Veloso marca o interdiscurso com a 

história de Colombina, Arlequim e Pierrô que são personagens da Commedia dell’Arte, um gênero 

de teatro popular que surgiu na Itália, no século XVI. Os atores da Commedia, naquele período, 

improvisavam em torno de um determinado número de personagens e de temas do cotidiano para 

as apresentações que realizavam aqui e ali, nos vilarejos e nas cidades, ao ar livre ou em palcos 

também improvisados.  

Colombina era a mais famosa delas....Em geral, aparece como uma serva ou empregada 
de alguma dama e é caracterizada como uma moça linda e inteligente, de humor rápido e 
irônico, sempre envolvida em intrigas e fofocas, apaixonada por Arlequim, amada em 
segredo pelo romântico Pierrô. 

Pierrô, só começa a existir mais tarde, por volta de 1665, na França. Antes disso, ele era 
Pedrolino, o irmão caçula, que herdava roupas dos mais velhos, sempre maiores do que o 
seu tamanho, dormia na palha junto com os animais, era a vítima favorita das 
brincadeiras dos outros, mas nunca perdia uma certa dignidade silenciosa que vai marcar 
sua vida de “personagem” e torná-lo famoso. Dizem que os palhaços são herdeiros de 
Pierrô, cuja máscara era apenas seu rosto pintado de branco. Apaixonado por 
Colombina, ele vai viver seu amor impossível e envolvê-la em sonhos que ele canta nas 
noites de luar (In: http://delas.ig.com.br/materias) 

 

No processo ensino-aprendizagem, muitas vezes, não é levado em conta os sentidos 

imprevisíveis, mas aqueles esperados pelo professor. Dessa maneira, a análise do discurso vem 

contribuir para que os(as) professores(as) reconheçam que os(as) aprendizes têm um 

conhecimento que lhes permite interpretar, porém, em acordo com sua ideologia, conhecimento 

de mundo e contexto sócio-histórico.  

Portanto, o resultado da interpretação do aluno A marca o deslize de sentido do termo 

“pierrô” (língua portuguesa) para “perro” (língua espanhola). Isso devido à associação de um já-

dito que se constitui no outro discurso, o da língua espanhola, o que produz um efeito metafórico, 

visto o deslocamento de sentido, através de um processo imaginário que interliga linguagem e 

pensamento de mundo. No caso, em questão, há uma proximidade simbólica entre o ponto de 

partida “pierrô” e o ponto de chegada “perro”, sentido possível dado as condições de produção 

imediata da interpretação (habitante de uma região que faz fronteira com o país vizinho, a 



Bolívia, onde se fala a língua espanhola e “pero” nessa língua significa cachorro). Dadas as 

condições de produção, inclui-se o contexto sócio-histórico ideológico e revela a identidade do 

leitor. 

Orlandi (1996) discorre que a historicidade está representada justamente pelos 

deslizes (paráfrases) que instalam o dizer no jogo das diferentes formações discursivas. E, 

acrescenta “o deslize, próprio da ordem do simbólico, é o lugar da interpretação da ideologia, da 

historicidade” (1996, p. 81). Visando compreender estes conceitos, elencamos alguns enunciados 

que mostram as diferentes interpretações para “pierrô”: 

 
“(...) não saia do meu lado segure meu palitó molhado” (Grifos nossos, recorte da 
interpretação da aluna B) 
 
“(...) do lado dele ia inseparado violão molhado” (Grifos nossos, recorte da interpretação 
do aluno C). 
 
“(...) nome dado a fantasia carnavalesca” (Grifos nossos, recorte da interpretação da 
aluna D). 
 
“(...) indo embora ela segura a sua fantasia de carnaval” (Grifos nossos, recorte da 
interpretação do aluno E). 
 
 

 
Diante das respostas apresentadas, consideramos que os(as) estudantes não aprendem 

o funcionamento da linguagem porque a interpretação na escola, na maioria das vezes, é pensada 

e trabalhada como sendo transparente, quando na verdade são muitas e diferentes suas 

interpretações. Assim, é preciso compreender os deslizes de sentido produzido pelos alunos para 

ajudá-los a perceber o interdiscurso que permeia os textos e que a abertura do sujeito-leitor requer 

a consideração ao contexto sócio-histórico e ideológico em que o texto foi construído. Nesse 

sentido, o(a) professor(a) precisa destacar aqueles aspectos que serão mais apropriados pela 

compreensão do leitor a partir de um lugar historicamente construído, e isso na interação com 

os(as) alunos(as) em sala de aula. 

É interessante atentar para a leitura do aluno quando se refere a cachorro, o que a 

música traz como “pierrô”. Esta palavra provoca um efeito de sentido que toca diretamente na 

questão da polissemia por possibilitar o imprevisível pelo(a) professor(a). Será que existe sentido 

sem interpretação? Se a palavra é passível de diversas leituras, como a palavra “pierrô” 

possibilitou diferentes sentidos, remetendo a: “cachorro molhado”, “palito molhado” e “fantasia 

de carnaval”? Segundo Orlandi (1996) a perspectiva discursiva estabelece que os sujeitos são 

condenados a interpretar e diante de qualquer texto ou objetos simbólicos, o sujeito-leitor tem a 

necessidade de compreender os sentidos do texto.  

 

Nessa reflexão, para melhor dizer, dialogou-se com os sujeitos da interpretação para 

compreender, entre outras coisas, o que lhes possibilitou interpretar o termo “pierrô” no contexto 

da música “Chuva Suor e Cerveja” de Caetano Veloso.  Assim, constatou-se que os deslizes de 

sentido tem relação com o interdiscurso do ditado popular: “o cachorro é o melhor amigo do 

homem” e “o violão é o melhor amigo do homem solitário”. 

De maneira geral, a formação discursiva de diferentes sujeitos, nesse caso, mobiliza a 

memória discursiva que suscita a lembrança dos ditados populares, bem como, dos deslizes para 



um sentido possível, considerando o conhecimento de mundo de cada leitor. Esses sustentam o 

seu dizer num dizer já-dito, ou já-ouvido. Porém, esse processo ocorre de forma inconsciente, 

efeito da dispersão do sujeito constitutivo no funcionamento da linguagem. Conforme diz 

Guimarães (1995, p. 68) “a dispersão do sujeito no texto se deve a que o texto é uma dispersão de 

discursos diversos, de recortes do interdiscurso”. 

Pedagogicamente, o mais importante, neste momento, do ponto de vista da análise 

que estamos fazendo, não é, tanto o texto como se apresenta, mas o que a interpretação dos(as) 

alunos(as) nos revelam, a variedade de formulações possíveis, o efeito metafórico produzido por 

uma substituição contextual. Assim compreendemos que “todo enunciado é intrinsecamente 

suscetível de tornar-se outro, diferente em si mesmo, se desloca discursivamente de seu sentido 

para derivar para um outro” (PÊCHEUX, 1991, p. 80). 

 

IV – Parecer Conclusivo 

 

Diante da análise apresentada acima, temos a afirmar que a interpretação é um 

processo dinâmico, ou seja, que o leitor dentro de sua capacidade de interpretar vai produzir 

sentidos, independente ou não de atender as expectativas docentes. Mas, interpretar implica, a 

priori, não só um sentido, mas vários sentidos que decorrem da relação histórica e ideológica dos 

sujeitos da interpretação. Portanto, ler é um processo interessante em que os(as) alunos(as) jovens 

e adultos da EJA se deparam de forma inconsciente com uma linguagem viva, em que não se 

pode negar as  possibilidades de equívocos abertos na interpretação.   

Consideramos que não há sentido sem interpretação. Por isso, no jogo entre leitura e 

interpretação há o esforço do leitor para compreender os discursos postos no texto, que para 

tanto, utiliza-se de sua história de leitor e de seu conhecimento de mundo na construção de 

sentidos. Diante desse contexto, os(as) professores(as) precisam garantir aos(as) aprendizes poder 

ampliar seu arquivo de leitura através da percepção do interdiscurso presente entre textos de 

diferentes gêneros discursivos. Como exemplo, a música “Chuva Suor e Cerveja” de Caetano 

Veloso, proposta para interpretação, revelou que quando não há contextualização da temática 

proposta para interpretação, os(as) alunos(as)  na busca de significar poderão deslizar para um 

lugar em que a memória do já-construído possibilite a interpretação. 
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